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ഡിസംബർ 2021 പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
പതിനെട്ടാം ജന്മദിനമായിരുന്നു. കടന്നുവന്ന
വഴികളും താണ്ടിയ കടമ്പകളും ഏറെ. പ്രായപൂർത്തി
യായപ്പോൾ ഒരു തിരിഞ്ഞു ന�ോട്ടം അത്യാവശ്യം.
ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ (ഐ.എ.പി.സി) ആണ് ഭാരതത്തിലെ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകരുടെ ജനകീയ
സംഘടന. ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത
പ്രതിനിധികൾ നയിക്കുന്ന സംഘടന. പാലിയം
ഇന്ത്യയെ ഐ.എ.പി.സിയുടെ ഒരു പ�ോഷക സംഘ
ടനയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത്തരം സം
ഘടനകൾക്കു വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നു. ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ
ഇടാനും പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താനും ഭാരവാഹിത്വം
ഇടയ്ക്കു മാറാത്ത സംഘടനകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്കും സാധിക്കും. രണ്ടുതരം സംഘടനകൾക്കും കൈ
ക�ോർത്തുപിടിക്കാനായാൽ ശക്തി വളരെക്കൂടും.
ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ ര�ോ
ഗചികിത്സയ�ോട�ൊപ്പം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യ
മാകുന്ന ഒരു നാളെ ആണ് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി പാലിയം ഇന്ത്യ, തത്പരരായ
വ്യക്തികള�ോടും സംഘടനകള�ോടും സർക്കാരുക
ള�ോടും ചേർന്ന് ആര�ോഗ്യ പരിപാലനത്തിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനും അതിനു
താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാ
പനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തുടങ്ങാനും കൈക�ോർ
ക്കുന്നു.
18 വയസ്സെത്തിയിട്ടും മാറാത്ത ചില അടിസ്ഥാന മൂ
ല്യങ്ങൾ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്.
ഒന്ന്, ര�ോഗിയും കുടുംബവുമാണ് മുഖ്യം. സംഘടന
യ്ക്ക് ഒരിക്കലും ര�ോഗിയെക്കാള�ോ കുടുംബത്തെക്കാള�ോ
പ്രാമുഖ്യം ഒരിക്കലും പാടില്ല.
രണ്ട്, ശുശ്രുഷ ര�ോഗിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും
അവകാശമാണ്; സംഘടനയ�ോ പ്രവർത്തകര�ോ
നൽകുന്ന ഔദാര്യമല്ല.
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മൂന്ന്, സാമൂഹ്യമൂലധനം അമൂല്യമെന്ന് നാം വിശ്വ
സിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെ ആര�ോഗ്യസംബന്ധമായ
ദുരിതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ര�ോഗിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹ
ത്തിൽ നിന്നുതന്നെ ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ട് സന്നദ്ധപ്ര
വർത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നമ്മുടെ കർമ്മം
നാം നിറവേറ്റും.
നാല്, കാരുണ്യത്തോടും അനുതാപത്തോടും,
എന്നാൽ ഗുണനിലവാരത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ലാതെ,
ര�ോഗിയുടെ അന്തസ്സ് ഹനിക്കാതെയുള്ള ശുശ്രൂഷ
യാണ് നാം നൽകേണ്ടത്. മറ്റെല്ലാ വ്യക്തികളും
ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്നവ
രാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, എല്ലാ വ്യക്തികള�ോടും
ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറാനുള്ള ബാധ്യത നമു
ക്കുണ്ട്.
അഞ്ച്, നൈതിക തത്ത്വങ്ങളായ ര�ോഗിയുടെ സ്വയം
നിർണയാവകാശം, നന്മ ചെയ്യൽ, തിന്മ ചെയ്യാതിരി
ക്കൽ, നീതിപൂർവമായ വിഭവം പങ്കുവയ്ക്കൽ എന്നിവ
നാം മുറുകെ പിടിക്കുന്നു.
കൈക�ോർത്തു പിടിച്ചു കൂടെ നടക്കാൻ അവസരം
തന്ന ഐഎപിസി കേരളയ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഈ
പതിനെട്ടാം ജന്മദിനത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും അനു
ഗ്രഹാശംസകൾ ഞങ്ങൾ തേടുന്നു

.

കാരുണ്യത്തിന്റെ
സ്നേഹസ്പർശം
മുഹമ്മദ് റാഷിദ്

ഇ

ന്നോളം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പ�ോ
യിട്ടുള്ളതിൽ മന�ോഹരമായതും, ഒരേ സമയം
സന്തോഷത്തിന്റെ മധുരവും ന�ൊമ്പരത്തിന്റെ മിഴിന
നവും അറിയുകയും ചെയ്ത നിമിഷം...
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, കുതിച്ചുതുള്ളുന്ന ബാല്യത്തി
ന്റെ കുറുമ്പ് മാറാത്ത സമയത്ത്, കാലം ഒരു റ�ോഡ്
ആക്സിഡന്റിന്റെ രൂപത്തിൽ എന്റെ ബാല്യത്തിന്റെ
സന്തോഷങ്ങൾ കവർന്നെടുത്തുക�ൊണ്ടുപ�ോയി.
ശക്തമായ ഒരു ഇടിയിൽ തെറിച്ചു വീണ എന്റെ
മേലേക്ക് ല�ോറി കയറിയിറങ്ങി. ച�ോര വാർന്നു തുട
ങ്ങിയിരുന്നു. കാഴ്ച കണ്ടു മരവിച്ചുപ�ോയ മനസ്സുമായി
എന്നെയും ക�ോരിയെടുത്തവർ ക�ോഴിക്കോട് മെഡി
ക്കൽ ക�ോളേജിലേക്ക് കുതിച്ചത് എന്റെ രണ്ടാം ജന്മ
ത്തിലേക്കായിരുന്നു.

ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു പ�ോകാൻ ഇറങ്ങി നിന്ന ഒരു ഡ�ോ
ക്ടറുടെ അടുത്തേക്കാണ് മകന്റെ ജീവനും കയ്യിൽ
പിടിച്ച് ഉമ്മയടക്കം ബന്ധുക്കൾ ഓടി വന്നത്. ഒരു
നിമിഷം പ�ോലും പാഴാക്കിയില്ല അദ്ദേഹം. ച�ോര
യിൽക്കുളിച്ച ആ ഏഴു വയസ്സുകാരന്റെ ജീവനുവേണ്ടി
അദ്ദേഹം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു.
മണിക്കൂറുകൾ കടന്നുപ�ോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ
പ്രാർത്ഥനകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യവുംക�ൊ
ണ്ട് മരണ മാലാഖ എന്നെക്കൂടാതെ മടങ്ങിപ്പോയി.
അന്ന് മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു...
'24 മണിക്കൂർ കഴിയാതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല'
എന്ന് ഡ�ോക്ടര് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യ ജീവനാണ്
ഈ ഞാൻ.
ആ ഡ�ോക്ടറുടെ പേര് ഞാന�ൊരിക്കലും മറക്കില്ല:
ഡ�ോ ബ�ോസ്ക�ോ ജ�ോൺ. എന്നെ ജീവിതത്തിലേ

ഡ�ോ. ബീന ഉമ്മന്, മുഹമ്മദ്റാഷിദ്, ഡ�ോ. ലുലു മാത്യൂസ്
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ക്ക് പടച്ചവൻ മടക്കിവിട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങ
ളിലൂടെയാണ്.
ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്; എന്റെ ജീവിതത്തിലെ
പ്രതിസന്ധികള�ോട് സന്ധിയില്ലാ സമരം ചെയ്തുക�ൊ
ണ്ട്, ഓര�ോന്നായി പ്രശ്ന
 ങ്ങള�ോര�ോന്നിനെയും തര
ണംചെയ്തു പ�ോരുന്നു.
വർ ഷങ്ങൾക് കിപ്പുറം, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ
ഓര�ോന്നും ദൈവം എനിക്ക് തന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു,
നല്ല കൂട്ടുകാരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ,
കൂടെ നിന്ന നല്ല മനുഷ്യരുടെ വേഷത്തിൽ.
ആക്സിഡന്റിനു ശേഷം പഠനം വളരെക്കാലം മുടങ്ങി
യെങ്കിലും വീണ്ടും തുടർന്നു പഠിച്ചു. ക�ോഴിക്കോട്
ഫാറൂഖ് ക�ോളേജിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കി.
ഇന്ന് കുസാറ്റ് ക�ൊച്ചി ക്യാമ്പസിലെ പിജി (എം.
സി.എ) വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു.
ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് അത്രയേറെ സഹായ
മായിട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വീൽചെയ
റായിരുന്നു. ലീന എ.വി എന്റെ ആവശ്യം അറിയിച്ച
പ്പോൾ ZMART ഫൗണ്ടേഷന്റെ സഹായം ക�ൊണ്ട്
ഡ�ോ. ബീന ഉമ്മൻ എനിക്ക് അതെത്തിച്ചു നൽകി.
സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു സന്തോഷം...!
ക�ോഴിക്കോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെ
ഡിസിനിൽ (ഐ.പി.എം) വെച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ്.
ആ അവസരത്തിലാണ്, അപ്രതീക്ഷിതമായി ഡ�ോ.

6 klbm{X P\phcn 2022

ബ�ോസ്ക�ോ സാറിന്റെ പേര് ബീന മാഡം പറയാനി
ടയായത്. പേര് കേട്ടതും ഞാനും ഉമ്മയും മുഖാമുഖം
ന�ോക്കി. മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലുണ്ടായിരുന്ന സാ
റിനെക്കുറിച്ചാണ�ോ പറയുന്നത്?
അതെ, എന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചുതന്ന ആ വ്യക്തിയെ
ക്കുറിച്ചു തന്നെ!
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഡ�ോ. ലുലു മാത്യൂസ്
(ഇപ്പോൾ ഐ.പി.എമ്മിന്റെ അക്കാഡമിക് ഡയറ
ക്ടർ) എന്ന് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. എന്തു
പറയണം, എങ്ങനെ പറയണം എന്ന് അറിയാൻ
കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. എവിടെയ�ോ അദ്ദേഹവും
ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുക�ൊണ്ട അനുഭൂതി.
ഒരു നിമിത്തംപ�ോലെ ത�ോന്നിയ സന്ദർഭം. ലുലു
മാഡത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ആ വീൽചെയർ
ഞാൻ ഏറ്റു വാങ്ങി. മാഡം അനുഗ്രഹം തന്നു.
സങ്കടം വന്നത്, 2017 മുതൽ ഞാൻ ഐ.പി.എമ്മി
ലുണ്ട്; പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പ�ോലും അദ്ദേഹവും അവി
ടെയുണ്ടെന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റാതെ പ�ോയി
എന്നതിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബ�ോസ്ക�ോ സാർ
നമ്മെ വിട്ടുപ�ോയി. ഒരു വട്ടം കൂടി എനിക്ക് കാണാൻ
കഴിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ.
മനസ്സും കണ്ണും ഒരുപ�ോലെ നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷം!
വാക്കുകൾ ക�ൊണ്ട് നന്ദി പറയുക അസാധ്യം. എന്നു
മുണ്ടാവും എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ...

.

അനുഭവം

അകലങ്ങളിൽ
അമ്മ
പ്രൊഫ. വി. ശ്രീകാന്ത്

അ

മ്മയ�ോട�ൊപ്പം ഒരു മാസം നാട്ടിൽ തങ്ങി
യതിനു ശേഷം 2020 ജനുവരിയിലാണ്
ഞാൻ ആസ്ട്രേലിയയിലേക്കു മടങ്ങിയത്. അത്
അവസാന കൂടിക്കാഴ്ചയാകും എന്നു കരുതിയതല്ല.
അമ്മക്ക് കാൽമുട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പ്രശ്ന
ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നടക്കാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെ
ട്ടതിൽ അമ്മ അതീവ ദുഃഖിതയായിരുന്നു. അതാ
കട്ടെ ഒടുവിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ അവസാനിക്കു
കയും ചെയ്തു. ഓപ്പറേഷനെ തുടർന്ന് അമ്മയുടെ
സ്ഥിതി കുറച്ചു മെച്ചപ്പെട്ടു. അത�ോടെയാണ് ഞാൻ മട
ങ്ങിയത്. അപ്പോഴേക്കും നാട്ടിൽ ക�ോവിഡ് പടരാൻ
തുടങ്ങി. അമ്മയെ വലിയ ഒരു ആശുപത്രി സംവിധാ
നത്തിൽ നിന്നു മാറ്റി എന്റെ സഹ�ോദരി താമസി
ക്കുന്ന ടൗണിലെ ചെറിയ ആശുപത്രിയിലേക്കു ക�ൊ
ണ്ടുവന്നു. കുറച്ചൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്ഥിതിഗ
തികൾ ഒന്നു മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയായിരുന്നു.
ആറു മാസത്തിനുശേഷം നാട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക്
ഒരു ഫ�ോൺ ക�ോൾ വന്നു. അമ്മ ഗുരുതരമായ ഒരു
സ്ട്രോക്കിലാണെന്ന്. അർദ്ധ ബ�ോധാവസ്ഥയിലു
മാണെന്ന്. ഞാൻ ഇങ്ങുദൂരെ ആസ്ട്രേലിയയിൽ,
അമ്മ അവിടെ ബാംഗ്ളൂരിൽ. എങ്ങനെ അമ്മയുടെ
ശുശ്രൂഷ ഞാനേറ്റെടുക്കും എന്നതായിരുന്നു വലിയ
പ്രശ്ന
 ം. ഈ ആഗ�ോള മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത്
ആശ്വാസപ്രദമായ ചികിത്സ അമ്മയ്ക്ക് ഉറപ്പു വരു
ത്തുക എന്നതും, യാതനകുറഞ്ഞ സുഖമരണത്തിലേ
ക്കു നയിക്കുക എന്നതും ക്ളേശകരമാണ് എന്നെനി
ക്ക് മനസ്സിലായി. എന്റേത് ഒരു ഡ�ോക്ടർ കുടുംബമാ
യിട്ടുപ�ോലും എനിക്ക് സഹ�ോദരങ്ങളുമായി ചേർന്ന്
ഓര�ോ തീരുമാനങ്ങളിലെത്താൻ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി
വന്നു. എല്ലാറ്റിനും മീതേ ക�ോവിഡിന്റെ അപഹാ
രവും. മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് വിഷമകരമായ
ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളില�ൊന്നും, തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്ത
രുത് എന്ന അമ്മയുടെ താൽപ്പര്യവും മാനിക്കപ്പെടേ
ണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഞാൻ വയ�ോജന ചികിത്സയിൽ പ്രാവീണ്യം
നേടിയ ഡ�ോക്ടറാണ്. ആ രംഗത്ത് പല രീതിയി
ലുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികളുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും
ഒരുപ�ോലെ സ്വീകാര്യമാകണമെന്നില്ല. മിക്കപ്പോഴും
വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഈ പദ്ധതികളിൽ
പ്രതിഫലിക്കണമെന്നില്ല. ചിലര�ൊക്കെ ര�ോഗിക്ക്
അവസാനം വരെ സാദ്ധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യണമെ
ന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ, എന്താണ് ഈ
‘എല്ലാം’ എന്നുള്ളത് പലരും പല വിധത്തിലാണ്
കാണുന്നത്.
അമ്മ അബ�ോധാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയി
രുന്നു, ബ്രെയിൻ സ്ക
 ാനുകളിൽ നിന്നു കിട്ടിയ വി
വരമനുസരിച്ച്. ന്യൂറ�ോസർജറി മാത്രമാണ് ഒരഭയം.
പക്ഷേ അത് അപകട സാദ്ധ്യതകൾ നിറഞ്ഞതായി
രുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അമ്മയെ ഒരു ഡ�ോക്ടറുടെയും,
നഴ്സ
 ിന്റെയും സേവനം എപ്പൊഴും ലഭ്യമാകുന്ന തര
ത്തിലുള്ള ചെറിയ സംവിധാനത്തിലേക്ക്, ക്ള
 ിനി
ക്കിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുക
ദുഷ്കരമായിരുന്നു എന്നോർക്കുന്നു.
ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷയുടെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ
ശക്തമായ ഒരു സാന്ത്വന ചികിത്സാ ഘടന എന്നത്
ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തത കൈവരിക്കാത്ത ഒരു
മേഖലയാണ്. അതിന് അവശ്യം വേണ്ട വേദന

അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
അവസാനകാലം സമാധാനപരമായി
രുന്നു. ഒരു പരിധിവരെ പ്രയാസങ്ങളും,
ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുറവായിരുന്നു. വ്യക്തി
എന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും കുടുംബാം
ഗങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന
ഘടകമായിരുന്നു അമ്മ. അകലങ്ങളി
ലിരുന്നുക�ൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആയാസര
ഹിതമായ അവസാന നാളുകൾ നൽ
കാനായിരുന്നു എന്റെ ശ്രമം.
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സംഹാരികളായ ഓപ്പിയേറ്റ്സ് പ�ോലുള്ള മരുന്നുക
ളുടെ ലഭ്യതയും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. നിയ
മപ്രശ്നങ്ങൾ വേറേയും. ഞാൻ എന്റെ സഹപ്രവർ
ത്തകരുമായി ആല�ോചിച്ച് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ
സഹ�ോദരങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എങ്കിൽ
പ�ോലും യ�ോജിപ്പിലെത്തുക പ്രയാസകരമായിരുന്നു.
സാന്ത്വന ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അവബ�ോ
ധമില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക ബുദ്ധി
മുട്ടായിരിക്കും.
എപ്പോഴാണ് ട്യൂബ് വഴിയുള്ള ഭക്ഷണം നിർത്തേ
ണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് ഐവി ഫ്ളൂയിഡ്സ് നിർത്തേ
ണ്ടത്, സുഖകരമായ മരണം ര�ോഗിക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ
ഏതറ്റം വരെ പ�ോകാം എന്നിങ്ങനെ ര�ോഗിയുടെ
ആഗ്രഹങ്ങളെന്ത് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രയ�ോജന
രഹിതമാണ് എന്ന് ബ�ോദ്ധ്യമുള്ള ചികിത്സാ രീതി
കളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടിയും വരും.
അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭാഷണ
ത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി അമ്മ നൽകിയി
ട്ടുള്ള സൂചനകൾ ചികിത്സ ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ
എനിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സഹായകമായി
എന്നുതന്നെ പറയാം. ഇതുപ�ോലെയുള്ള ഘട്ടങ്ങ
ളിലൂടെ കടന്നുപ�ോകുന്നവര�ോടു പറയാനുള്ളത്
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ഇതാണ്. ഗുരുതരമായ ഒരു ര�ോഗാവസ്ഥയെ നേരി
ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഇടപെടലുകളെയും,
ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളെയും കുറിച്ച് ര�ോഗിയുടെ അഭിപ്രാ
യങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ ഇവ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപ�ോലെ, ഡ�ോക്ടർമാര�ോട്
സംസാരിച്ച് ചികിത്സയുടെ എല്ലാ വഴികളെയും, അന
ന്തര ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക.
അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാനകാലം
സമാധാനപരമായിരുന്നു. ഒരു പരിധിവരെ പ്രയാസ
ങ്ങളും, ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുറവായിരുന്നു. വ്യക്തി എന്ന
നിലയിൽ എപ്പോഴും കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒന്നിപ്പി
ച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഘടകമായിരുന്നു അമ്മ. അക
ലങ്ങളിലിരുന്നുക�ൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആയാസരഹി
തമായ അവസാന നാളുകൾ നൽകാനായിരുന്നു
എന്റെ ശ്രമം.
(ആസ്ട്രേലിയയിലെ നാഷണൽ സെന്റർ ഫ�ോർ
ഹെൽത്തി ഏയ്ജിംഗിൽ ജെറിയാട്രിക്സ് വിഭാ
ഗത്തിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് ലേഖകൻ. 360info
എന്ന സൈറ്റിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം
അനുവാദത്തോടെ വിവർത്തനം ചെയ്തത്: ഡ�ോ.
എൻ. സുന്ദരേശൻ)

.

പാലിയം ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇടം തേടുന്നു
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ആർ.സി.സി മുതലായ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആറ�ോ ഏഴ�ോ കി
ല�ോമീറ്ററിനുള്ളിൽ, 50 മുതൽ 100 സെന്റ്
വരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം. കിടത്തിചികിത്സാ
വിഭാഗം, പുനരധിവാസം, വൃദ്ധജന പരി
ചരണം, ട്രെയിനിങ് സെന്റർ, കൂടാതെ
അഡ്മിൻ ഓഫീസുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന

ആസ്ഥാനമന്ദിരമാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.
ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് നിർധനരായ ര�ോഗി
കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും.
സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും സന്മനസ്സു
ള്ളവർ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക.
ഫ�ോൺ: 97467 45502 / 97467 46528.
ഇമെയിൽ: info@palliumindia.org

വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിന�ൊരു സാന്ത്വനം
കാ ൻസർ, വൃക്കര�ോഗങ്ങൾ, തളർവാതം,
പക്ഷാഘാതം തുടങ്ങിയവ മൂലം ദീർഘകാല
പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ഒട്ടേറെപ്പേർ നമുക്കു
ചുറ്റുമുണ്ട്. ചികിത്സയുടെ കനത്ത സാമ്പത്തിക
ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അനാഥത്വത്തിൽ കി
ടപ്പാടമുൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ജീവിതത്തിന്റെ
പുറമ്പോക്കുകളിലെ ഏകാന്തതയിൽ അഭയം
തേടുന്നവർ അനവധി.
ഇവരുടെ വീടുകളിലെ
അടുപ്പുകളിൽ തീ പുക
യു ന്നില്ലെ ന്ന റ ി യ ാതെ
'ആഹാരത്തിനു ശേഷം
മാ ത്രം ക ഴ ി ക് കാ നു ള്ള
മരുന്നു' നൽകുമ്പോൾ
ന ി സ്സഹാ യ ത യ�ോട െ
മരവിച്ചിരിക്കുന്നവർ...
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഗൃ
ഹസന്ദർശന പരിപാടി
യിലൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട മു
ഖങ്ങളിലധികവും ര�ോഗിയുടെയും കുടുംബത്തി
ന്റെയും വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിനുമപ്പുറമുള്ളവ
യായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതി
ക്കുള്ളിൽ നിന്നു ക�ൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ്
പ്രോഗ്രാ'മിനു രൂപം നൽകി.
അഞ്ചു കില�ോഗ്രാം അരി, പഞ്ചസാര, തേയില,
പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 1000 രൂപയുടെ
ഒരു കിറ്റ് എല്ലാ മാസവും ഇത്തരം വീടുകളിലെ
ത്തിച്ചു പ�ോരുന്നു. അർഹരായ ആവശ്യക്കാർ

അനവധിയാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പരിമിതി
ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്.
പക്ഷെ ഉറവ വറ്റിയ ആ കണ്ണുകളിലെ ശേഷി
ക്കുന്ന ആർദ്രത ഞങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു.
സന്മനസ്സുള്ളവർ ഒരു മാസത്തേക്കോ (1000
രൂപ) ആറു മാസത്തേക്കോ (6000 രൂപ) ഒരു
വർഷത്തേക്കോ (12,000 രൂപ) ഫുഡ് കിറ്റ്
പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള തുക
നൽകി വിശപ്പിന്റെ വി
ലാപത്തിനു സാന്ത്വനമേ
കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥി
ക്കുന്നു. തുക പണമായ�ോ,
ചെക്കായ�ോ, ഡ്രാഫ്റ്റായ�ോ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പേ
രിലെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക്
അയച്ചു തരിക. സംഭാവ
നകൾക്ക് 80ജി പ്രകാരം
ആ ദ ാ യ ന ി കു ത ി യ ി ൽ
ഇളവ്.)
സംഭാവനകൾ അയയ്ക്കുമ്പോൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ് പ്രോ
ഗ്രാമിന്' എന്നു കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക. പണം
ഓണ്ലൈനായി അയയ്ക്കാന് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദ
ര്ശിക്കുക: https://palliumindia.org/donate
വിലാസം: പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റ്, ഐഷ മെ
മ്മോറിയൽ ഹ�ോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ്, മണ
ക്കാട് പി.ഒ. തിരുവനന്തപുരം 695 009
ഫ�ോൺ: 97467 45504. ഇമെയിൽ: info@
palliumindia.org
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അനുഭവസാക്ഷ്യം

സ�ോഡിയം: ഒരു വില്ലൻ
കഥാപാത്രം
സി.എം. സര�ോജിനി ടീച്ചർ

വി

ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലേ? ശരീര
ത്തിന്റെ നിരന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാ
ണവായു പ�ോലെതന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള പല വിറ്റാമി
നുകളും, ധാതുക്കളും, ലവണങ്ങളും തുടങ്ങി പല ഘട
കങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്. അവയുടെ അവശ്യംവേണ്ട
അളവ്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലും പല വ്യ
ത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. കുറഞ്ഞാൽ ആപത്ത്, കൂടിയാൽ
മറ്റു പല അസുഖങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം എന്നിങ്ങനെ
നിശ്ശബ്ദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യനെ വട്ടം കറ
ക്കുന്ന സ്വഭാവവിശേഷങ്ങള�ോടു കൂടിയ പല ഘടക
ങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ�ോഡിയം.
സ�ോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പാണ്. ഉപ്പു കുറഞ്ഞാൽ
ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രുചിപ്രദമാവില്ല. കൂടിയാല�ോ
ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉപ്പ് കൂടിയാൽ രക്തസ
മ്മർദ്ദം കൂടും എന്ന് പറയുന്നു. കുറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ
ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട്, പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യ
ങ്ങൾ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് ജീവിതം
തന്നെ കൈമ�ോശം വന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ
എത്തിപ്പെടുന്നു. ഒരു നിഷേധാത്മക സമീപനത്തി
ലൂടെ, ഇഹല�ോക ബന്ധങ്ങൾ തന്നെ നഷ്ടമായ ഒരു
സ്ഥിതി വിശേഷം സംജാതമാകുന്നു.
അങ്ങനെയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ രണ്ട്,
എന്റെ ജീവിതത്തിലും ചില വിഷമങ്ങളുണ്ടാക്കിയത്.
തലേദിവസം ഉറക്കം കുറവായിരുന്നു എന്നും
പലതവണ എഴുന്നേറ്റ് ബാത്ത്റൂമിൽ പ�ോകാൻ ശ്ര
മിച്ച് കഴിയാതെ, സ്ഥലകാലബ�ോധം നഷ്ടപ്പെട്ട്, കൂ
ട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന മ�ോനെ സഹായത്തിന് വിളിച്ചി
രുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടു. പിറ്റേ ദിവസം പതിവു
പ�ോലെ എഴുന്നേറ്റതും കട്ടൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി മ�ോന്
ക�ൊടുത്തതും ഞാന�ോർക്കുന്നുണ്ട്. കാലത്ത് കുളിച്ചു
എന്ന് ത�ോന്നുന്നുണ്ട്. പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ചിരു
ന്നില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാണ് അറിഞ്ഞത്.
പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ട
പ്പോൾ വിചിത്രമായി ത�ോന്നി.
എന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് ഏറെക്കുറെ കാര്യം
മനസ്സിലാക്കിയ എന്റെ അനിയന്റെ മകനും ഭാര്യയും
(രണ്ടു പേരും ആയുർവേദ ഡ�ോക്ടർമാരാണ്)
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വന്ന് നാരങ്ങാവെള്ളം
ഉപ്പിട്ടു കുടിപ്പിച്ചു എന്നും
രക്തം പരിശ�ോധിക്കാൻ
ലാബിൽ നിന്ന് ആളെ
വരുത്തിയെന്നും പറഞ്ഞു
തന്നത് അടുത്ത വീട്ടിൽ
താമസിക്കുന്ന അനിയ
ത്തിയാണ്. രക്തം കു
ത്തിയെടുത്തതു പ�ോലും
ഞാനറിഞ്ഞില്ല. മക്കളെ
വിവരം അറിയിച്ചതും
അവർ വന്ന് ആശുപത്രി
യിലേക്ക് ക�ൊണ്ടു പ�ോയതും ക�ോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നട
ത്തിയ ശേഷം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതും എന്റെ ഓർമ്മയി
ലില്ല. ആശുപത്രിയിൽവെച്ച് പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട്,
ശ്വാസംമുട്ട് തുടങ്ങി അസുഖങ്ങളുണ്ടായി എന്നും, ന്യൂ
മ�ോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്നും കൂടെ
യുള്ളവർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു.
ഒരു ദിവസം തികച്ചും വികാരാധീനയായി ''എന്റെ
മക്കളെ വിട്ടു പ�ോകാൻ എനിക്കാവില്ല'' എന്നു
പറഞ്ഞ് പ�ൊട്ടിക്കരഞ്ഞത്രെ. ശരിക്കും നെഗറ്റീവായി
സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നത്
കൂടെ നിന്നവരേയും സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.
ഏതായാലും നാലാം ദിവസം മുതൽ എനിക്ക് മന
സ്സിന് ഒരു വെളിച്ചം വന്നപ�ോലെ ത�ോന്നി. ഓർമ്മ
തിരിച്ചെത്തി.
പിന്നീട് എന്റെ ചിന്തകൾ കുറേയ�ൊക്കെ പ�ോസി
റ്റീവായി എന്നു ത�ോന്നുന്നു. രണ്ടു മൂന്നു ദിവസത്തെ
എന്റെ പെരുമാറ്റത്തെപ്പറ്റി കൂടുതല�ൊന്നും ഞാൻ ച�ോ
ദിച്ചറിഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും എനിക്കൊരു കാര്യം
മനസ്സിലായി. സ�ോഡിയത്തെ നിസ്സാരവത്ക്കരി
ക്കരുത്. പ്രായമായാൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഷുഗറും ക�ൊള
സ്ട്രോളും മറ്റും പരിശ�ോധിക്കുന്നതുപ�ോലെ സ�ോ
ഡിയത്തിന്റെ അളവും പരിശ�ോധിച്ചറിയണം. ഇല്ലെ
ങ്കിൽ എനിക്കു കിട്ടിയതുപ�ോലെ 'പണി കിട്ടും'. സൂ
ക്ഷിക്കുക!
(കുന്നംകുളം പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിലെ വ�ോളന്റിയ
റാണ് ലേഖിക)

.

ഐ.എ.പി.ക�ോൺ
2022 ഫെബ്രുവരിയില്
ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ്

കെയറിന്റെ 29-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ക�ോൺഫറൻസ്
-ഐ.എ.പി.ക�ോൺ 2022- ഫെബ്രുവരി 11, വെള്ളി
യാഴ്ച മുതൽ ഫെബ്രുവരി 13 ഞായറാഴ്ച വരെ ഓൺലൈ
നായി നടത്തും. 'സാന്ത്വന പരിചരണത്തിൽ മികവും തു
ല്യതയും കൈവരിക്കുക' (Achieving Excellence and
Equity in Palliative Care) എന്നതാണ് ഐ.എ.പി.
ക�ോൺ 2022ന്റെ പ്രമേയം. ഫെബ്രുവരി 10ന് പ്രീ
ക�ോൺഫറൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്
എന്നും സംഘാടകരായ ജയ്പ്പൂരിലെ ഡ�ോ അഞ്ജും
ജ�ോഡ് ഖാനും സംഘവും അറിയിച്ചു. ഡ�ോക്ടർമാർ,
നഴ്സുമാർ, സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, സ�ോഷ്യൽ വർ
ക്കർമാർ, അദ്ധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, വ�ോളന്റി
യർമാർ തുടങ്ങി സാന്ത്വനപരിചരണത്തിൽ താത്പര്യ
മുള്ള ഏവർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം. സമീപ കാലത്ത്
ദേശീയ- അന്തര്ദേശീയ തലങ്ങളിൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ രംഗത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പുര�ോഗതികൾ, ഗവേ
ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു മന
സ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഐ.എ.പി.ക�ോൺ.
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുമായി
സന്ദർശിക്കുക: iapcon2022jaipur.com

സഹയാത്ര ഇപ്പോൾ മാഗ്സ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാ
റ്റ്ഫ�ോമിലും ലഭ്യമാണ്. വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള
നൂറുകണക്കിനു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഡിജി
റ്റല് എഡിഷനുകള് ലഭ്യമാകുന്ന ഓണ്ലൈന്
ബുക്ഷ�ോപ്പാണ് മാഗ്സ്റ്റര്. പണം ക�ൊടുത്തും
അല്ലാതെയും വായിക്കാവുന്ന ആനുകാലികങ്ങളും
പത്രങ്ങളും മാഗ്സ്റ്ററില് ലഭ്യമാണ്. മാഗ്സ്റ്ററിൽ
അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് സഹയാത്ര സൗജന്യ
മായി വായിക്കാം. ഇമെയിൽ ഐ.ഡി ഉപ
യ�ോഗിച്ച് സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവു
ന്നതാണ്. https://www.magzter.com/IN/
Pallium-India/Sahayatra/Health/All-Issues.
മ�ൊബൈല് ഫ�ോണില് മാഗ്സ്റ്റര് ആപ്ലിക്കേഷന്
ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്തും മാഗസിന് വായിക്കാം.
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സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

സന്തോഷത്തിന്റെ
ഒരു ചെറിയ പങ്ക്
അഭിജിത്ത് ആർ.

എ

ന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരനു
ഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ സംഭവമെന്നു
മറ്റുള്ളവർക്ക് ത�ോന്നുമെങ്കിലും ഒരാളെ സഹായിക്കു
ന്നതിലെ ചാരിതാർത്ഥ്യം നേരിട്ടറിയാൻ അവസരം
കിട്ടി. കൂടാതെ, നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിലേക്കും
സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്തേക്കും എന്നെ നയിച്ചത്
ആ അനുഭവമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ക�ൊറ�ോണവർഷമായ 2020ൽ ഒരു ദിവസം സാധനം
വാങ്ങുവാനായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഞാൻ, അപ്രതീക്ഷി
തമായി ഒരാൾക്കൂട്ടം കണ്ടു. ന�ോക്കിയപ്പോൾ ഒരു
മദ്ധ്യവയസ്കനു ചുറ്റുമാണ് എല്ലാവരും കൂടിനിൽക്കു
ന്നത്. അദ്ദേഹം സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത ആളാണെ
ന്ന് കൂട്ടത്തില�ൊരാൾ എന്നോടു പറഞ്ഞു. അന്ന് ബസ്സ്
സമരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ മകളുടെ വീട്ടിൽ
പ�ോകുവാൻ വന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ക�ൊണ്ടു
വന്ന വണ്ടിക്കാരൻ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുപ�ോ
വുകയും ചെയ്തു. ഒരുപക്ഷേ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഭാഷ മന
സ്സിലാകാത്തതിനെ തുടർന്നായിരിക്കും ഇറക്കിവിട്ടത്.
മകളുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ പ�ോകാറുള്ള വഴിയിൽ
പണി നടക്കുന്നതിനാൽ അതിലേ നടന്നു പ�ോകു
ന്നതുപ�ോലും ദുർഘടമായിരുന്നു. അവിടേക്ക് പ�ോകു
വാനുള്ള മറ്റു വഴികൾ അദ്ദേഹത്തിനറിയില്ലായിരു
ന്നു. മാത്രമല്ല, കയ്യിൽ ഫ�ോണ�ോ വിവരം വിളിച്ചറി
യിക്കാൻ ഒരു നമ്പറ�ോ പ�ോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി തിരക്കുകയായിരുന്നു ചുറ്റും
കൂടിയിരുന്നവർ. സമീപത്തുതന്നെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ്
ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആരും അദ്ദേഹത്തെ സഹാ

സാധനം വാങ്ങുവാനായി പുറത്തിറ
ങ്ങിയ ഞാൻ, അപ്രതീക്ഷിതമായി
ഒരാൾക്കൂട്ടം കണ്ടു. ന�ോക്കിയപ്പോൾ
ഒരു മദ്ധ്യവയസ്കനു ചുറ്റുമാണ് എല്ലാ
വരും കൂടിനിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം
സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത ആളാണെ
ന്ന് കൂട്ടത്തില�ൊരാൾ എന്നോടു പറ
ഞ്ഞു. അന്ന് ബസ്സ് സമരമായിരുന്നു.
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യിക്കാൻ മുൻകൈയെടു
ത്തതായി കണ്ടില്ല. ഒരു
പക്ഷേ, അദ്ദേഹം പറയു
ന്നത് മനസ്സിലാകാത്ത
തുക�ൊണ്ടോ, വഴിയിൽ
എന്തെങ്കിലും പ്രശ്ന മു
ണ്ടാകുമ�ോ എന്നുള്ള പേ
ടിക�ൊണ്ടോ ആവാം.
പതിയെപ്പതിയെ ആൾ
ക്കൂട്ടം പ�ൊഴിഞ്ഞുപ�ോ
യിത്തുടങ്ങി. ഈ സമയ
ത്ത് ഞാൻ അടുത്തുള്ള
കടയിൽ കയറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി. ആ കടക്കാരൻ
എന്നോട് പറഞ്ഞു, ''മ�ോൻ ഒന്നു ച�ോദിച്ചു ന�ോക്ക്, ചി
ലപ്പോൾ മനസ്സിലായാല�ോ'' എന്ന്.
അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ച�ോദിച്ചു. അദ്ദേഹം
കൈക�ൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം ഉപദേശി
ച്ചത് എനിക്ക് ഭാഗികമായി മനസ്സിലായി എന്ന ധാര
ണയിൽ ഞാൻ തലയാട്ടി. ഇത് കണ്ടുനിന്ന കടയുടമ
ഞാൻ ഊഹിച്ച സ്ഥലപ്പേരുതന്നെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ
ഉടനെ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിനെ വിളിച്ച്
വിവരമറിയിച്ചു.
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ''നീ ക�ൊണ്ടു പ�ോയി ന�ോക്ക്.''
സ്ഥലത്തെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിവരം
അറിയിക്കണമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആ ഒ രു ധൈ ര ്യത് തി ൽ ഞ ാ ൻ അ ദ് ദേ ഹത്തെ
വണ്ടിയിൽ കയറ്റി. അദ്ദേഹം നന്നായി വിറയ്ക്കുന്നു
ണ്ടായിരുന്നു. അതു കണ്ടപ്പോൾ പണ്ടു നടന്ന ഒരു
സംഭവം ഓർത്തു. അമ്മയും ഞാനും ഒരുപാട് തി
രക്കുള്ള ഒരു ബസ്സിൽ കയറി. പെട്ടെന്ന് അമ്മയെ
കണ്ടില്ല. അന്നേരം എനിക്കുണ്ടായ പരിഭ്രമം ഓർമ്മ
വന്നു. അതേ മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നിരിക്കണം
അദ്ദേഹത്തിനും എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരായിരം ച�ോദ്യങ്ങളും ചിന്തകളും
ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. തനിക്ക് മകളുടെ വീട്ടിലെ
ത്താൻ കഴിയുമ�ോ? തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പ�ോകുവാൻ
പറ്റുമ�ോ? മകൾ വഴക്ക് പറയുമ�ോ? തന്നെ സഹാ
യിക്കാൻ വന്ന ഈ കുട്ടി ആരാണ്? എന്നിങ്ങനെ

അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത്
എത്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തു കിട്ടി
എന്ന് ച�ോദിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ
പങ്ക് എനിക്കും കിട്ടി എന്നാണ് ഉത്ത
രം. ആ സംഭവത്തിനു ശേഷമാണ്
എനിക്ക് എൻ.എസ്.എസ്സിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കണമെന്നും സമൂഹത്തിലുള്ള
ഓര�ോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെ
ന്നുമ�ൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടായത്.
പലതും.
കടയുടമ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഊഹിച്ചതും അദ്ദേഹം
ആംഗ്യം കാണിച്ചതും വെച്ചുന�ോക്കുമ്പോൾ ശരിയെ
ന്ന് ത�ോന്നിയ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എത്തി
ച്ചു. അദ്ദേഹം വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ചുറ്റും ന�ോക്കി.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഉത്കണ്ഠയും അങ്കലാപ്പും
നിറഞ്ഞു. പ�ോകാം എന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. അതിൽ
നിന്ന് ഇതല്ല ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്നു മനസ്സിലായി.
ഒടുവിൽ, അദ്ദേഹം സാധാരണ വരാറുള്ള വഴിയിലൂടെ
ഞാൻ ക�ൊണ്ടുപ�ോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്
ഓർമ വന്നാല�ോ എന്നു കരുതി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ
പണി നടക്കുന്ന റ�ോഡിൽ എത്തി. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ മുഖം പ്രകാശപൂരിതമായി. അദ്ദേഹം
പറയാൻ ശ്രമിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്ന്.
അവിടെനിന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വഴിയെ ഞാൻ
പ�ോയി. ഒടുവിൽ മകളുടെ വീട്ടിലെത്തി. അദ്ദേഹം
വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി എന്നെ കൈകൂപ്പി ത�ൊഴുതു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി. അദ്ദേഹം

വീട്ടിലേക്ക് പ�ോകുന്നത് ഞാൻ ന�ോക്കിനിന്നു.
അദ്ദേഹം അകത്തു പ�ോയി മകളെ വിളിച്ചു ക�ൊണ്ടുവ
ന്നു. ''ചേച്ചി, അച്ഛന�ൊരു ഫ�ോൺ വാങ്ങിക്കൊടുക്ക്,
അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ എങ്കിലും കൈയ്യിൽ ക�ൊടുക്കണം''
എന്ന് ഞാൻ ആ ചേച്ചിയ�ോടു പറഞ്ഞു.
ആ ചേച്ചിയും എന്നോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. അതിനു
ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ശേഷം മെമ്പറെ
വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്നെ പ്ര
ശംസിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചപ്പോൾ
എനിക്ക് എന്തു കിട്ടി എന്ന് ച�ോദിച്ചാൽ, അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പങ്ക്
എനിക്കും കിട്ടി എന്നാണ് ഉത്തരം. ആ സംഭവത്തിനു
ശേഷമാണ് എനിക്ക് എൻ.എസ്.എസ്സിൽ പ്രവർത്തി
ക്കണമെന്നും സമൂഹത്തിലുള്ള ഓര�ോരുത്തരെയും
സഹായിക്കണമെന്നുമ�ൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടായത്. കു
റച്ചുദിവസത്തെ സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശീലനവും
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ സഹായി
ക്കേണ്ടത് എന്നും അവര�ോട് എങ്ങനെ പെരുമാറരു
തെന്നും മനസ്സിലായി.
പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു കാലത്ത് എൻ.എസ്.എസ്സിൽ
സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുകൂടി അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി
യതിൽ ഇപ്പോൾ ഖേദിക്കുന്നു. എൻ.എസ്.എസ്
എന്താണെന്നും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ മഹത്വം
എന്താണെന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ഇനിയും ഒരുപാട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പങ്കാ
ളിയാകുമെന്നും ഞാൻ ദൃഡനിശ്ചയമെടുക്കുന്നു.
(ലേഖകൻ പി.എം.എസ്.എ ആർട്സ് ആൻഡ്
സയൻസ് ക�ോളേജിലെ ബി.ബി.എ വിദ്യാർത്ഥി
യാണ്)

.
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അതിജീവനം

അഗ്നിപുത്രി
ടി.സി. രാജേഷ് സിന്ധു

ഇ

ച്ഛാശക്തിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് നീഹാരി
മണ്ഡലി. നക്കിത്തുടച്ച അഗ്നിനാളങ്ങളിൽ
നിന്ന് കരുത്തു പകർന്നെടുത്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക്
അതിജീവിച്ചവൾ. പ�ൊള്ളിയടർന്ന ജീവിതങ്ങൾ
ക്കായി ശിഷ്ടകാലം ഉഴിഞ്ഞുവച്ചവൾ. ആന്ധ്രയിൽ
ജനിച്ചുവളർന്ന് അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മുന്നോ
ട്ടു പ�ോയി ഒടുവിൽ നീഹാരി തന്റെ ജീവിതത്തെ കേ
രളത്തിലേക്കു പറിച്ചുനട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവളുടെ
ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം, തന്നേപ്പോലെതന്നെ പ�ൊ
ള്ളലിനിരയായവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും പുനരധിവാസ
ത്തിനും വേണ്ടിയാണ്.
ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തുനിന്ന് 90 കി
ല�ോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശമായ അവനി
ഗഡ്ഡയിലാണ് നീഹാരിയുടെ ജനനം. ഒരു സാധാ
രണകുടുംബം. ഇരുപതു വയസായപ്പോൾ പതിവു
പ�ോലെ നീഹാരിയുടെ ജീവിതവും താലിച്ചരടിൽ
കുരുങ്ങി, ഇന്ത്യയിലെ ഏത�ൊരു സാധാരണ ഹിന്ദു
കുടുംബത്തിലേതുംപ�ോലെ. അതിന�ോടു പ�ൊരുത്ത
പ്പെടുക മാത്രമായിരുന്നു നീഹാരിക്ക് ചെയ്യാനാകുമാ
യിരുന്നത്. തന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കന
ലുകളെ നീഹാരി വിവാഹജീവിതത്തിനായി കെ
ടുത്തിക്കളഞ്ഞു. അതല്ലാതെ അവളെന്തു ചെയ്യാൻ!
പക്ഷേ, വിവാഹാനന്തരം അവളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ
ഓര�ോന്നായി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ആണധികാര
ത്തിന്റെ കൽത്തുറുങ്കായിരുന്നു ആ വീട്. ക്രൂരനായ
ഭർത്താവ്. അതിലും ക്രൂരരായ അയാളുടെ മാതാപി
താക്കൾ. പീഡനം ശാരീരികവും മാനസികവുമായിരു
ന്നു. കക്കൂസില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഭാര്യയായി ചെന്നുക
യറാനാകില്ലെന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അന്നു പറഞ്ഞു തു
ടങ്ങിയിട്ടില്ല. രാത്രി പുറത്തുപ�ോകാൻ മടിയാണെന്ന
കാരണം പറഞ്ഞ് മലമൂത്രവിസർജ്ജനം പ�ോലും
കിടപ്പുമുറിക്കുള്ളിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ
യാണ് നീഹാരിക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
അയാളുടെ വിസർജ്യം വൃത്തിയാക്കുന്നതും നീഹാരി
യുടെ ജ�ോലിയായിരുന്നു.
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നാലു മാസം. അത് നി
ഹാരിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്
നാൽപതു വർഷത്തെ
പ ീ ഡ ന പ ർ വ്വ മാ ണ് .
ഒടുവിൽ എല്ലാം അവ
സാനിപ്പിക്കാൻ അവൾ
തീരുമാനിച്ചു. വിളക്കു
തെളിക്കാൻ വാങ്ങി സൂ
ക് ഷി ച്ച മണ്ണെണ്ണ യ ി ൽ
അവൾ കുളിച്ചു. എന്നിട്ട്
സ്വയമ�ൊരു വിളക്കായി
കത്തി. നനഞ്ഞ തീപ്പെ
ട്ടിക്കൊള്ളികളിൽ അവസാനത്തേതിൽനിന്നു
പകർന്ന തീനാളങ്ങൾ അവളെ ചുംബിച്ചുഴിഞ്ഞു.
മുഖത്തെ പേശികൾ പ�ൊള്ളിയടർന്നു. പക്ഷേ, നീ
ഹാരിയുടെ മനസ്സും ജീവനും അപഹരിക്കാൻ ആ
അഗ്നിനാളങ്ങള്ക്കായില്ല.
അറുപതു ശതമാനത്തോളമായിരുന്നു പ�ൊള്ളൽ. കൂടു
വിട്ടു പ�ോകാൻ മടിച്ച ജീവനുമായി നീഹാരി നീണ്ട
കാലം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു. അവിടെനിന്നു പു
റത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അഗ്നിയുടെ ചുംബനത്തിൽ കെ
ട്ടുപ�ോയ മുഖവും ശരീരവും അവളെത്തന്നെ ഭയപ്പെ
ടുത്തി. ബീഭൽസമായ വടുക്കൾ, കുറുകി കെട്ടുപി
ണഞ്ഞ വിരലുകൾ, അനക്കാൻ സാധിക്കാത്തവിധം
പ�ൊള്ളിയുരുകിച്ചേർന്ന കൈകാലുകൾ... പരസഹാ
യമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ.
നാട്ടുകാർക്ക് അവള�ൊരു ദുശ്ശകുനമായി മാറി. ഭർ
ത്താവിൽ നിന്നും അയാളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ
നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കാട്ടിയ കടുംകൈ നീഹാരിയെ
നാടിന്റെ തന്നെ കണ്ണിലെ കരടാക്കി മാറ്റി.
അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് നീഹാരി പ്ലാസ്റ്റിക് സർ
ജനായ ഡ�ോക്ടർ ലക്ഷ്മിയുടെ ക്ലിനിക്കിനെപ്പറ്റി കേൾ
ക്കാനിടയായത്. ത�ോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത മനസ്സു
മായി അവസാന പ്രതീക്ഷയെന്നവണ്ണം ആ ക്ലിനിക്കി
ന്റെ പടികയറിച്ചെന്ന നീഹാരിക്ക് അവിടം പിന്നീട്
ആശ്രയസ്ഥാനമായി മാറുകയായിരുന്നു.

ഡ�ോ. ലക്ഷ്മിയും സഹപ്രവർത്തകരും നീഹാരിയെ
നിരാശബ�ോധത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുക�ൊണ്ടുവന്നു. നി
രന്തരമായ കൗൺസലിംഗുകൾ. അനേകം പ്ലാസ്റ്റിക്
സർജറികൾ. ഒടുവിൽ മെല്ലെമെല്ലെ സ്വന്തം കാര്യ
ങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നീഹാരി
യുടെ ശരീരത്തെ അവർ പരുവപ്പെടുത്തി. പ്രതിസ
ന്ധികളിലും വൈരുപ്യത്തിലും തളരാതെ പ�ോരാടി
ജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം മനസ്സിനേയും. ഡ�ോ. ലക്ഷ്മി
യുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു ജ�ോലിയും നീഹാരിക്ക് ലഭിച്ചു.
നീഹാരി ജീവിതം അവിടെ തളച്ചിടാൻ തയ്യാറല്ലായി
രുന്നു. അവളുടെ കുതിപ്പുകൾക്ക് കരുത്തേകാൻ ഡ�ോ.
ലക്ഷ്മിയും സഹപ്രവർത്തകരും കൂടെനിന്നു. പ�ൊ
ള്ളലേറ്റ് പലവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചു
ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ തന്റെ
സമയം പൂർണ്ണമായും മാറ്റി വെയ്ക്കാനായിരുന്നു നീഹാ
രിയുടെ തീരുമാനം. അതിനുവേണ്ടി നീഹാരി ആരം
ഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ‘Burn Survivor Mission
Saviour Trust’. ഇതിനിടയിൽ ഏയ്സ്തെറ്റിക്
സർജനായ ഡ�ോ. ഹരി കിരൺ നടത്തുന്ന ക്ലിനി
ക്കിൽ കൗൺസലറായും നീഹാരി പ്രവർത്തനം തു
ടങ്ങിയിരുന്നു. നീഹാരിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ഡ�ോ. ഹരി കിരണും ശക്തമായ പിന്തുണയാണ്
നൽകിയത്.
സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് നീഹാരി ഒരു
പുസ്തകമാക്കി. ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു പ്ര
കാശനം. അവിടെ വച്ച്, അന്ന് കേരളത്തില് മന്ത്രി
യായിരുന്ന ഡ�ോ. എം.കെ. മുനീറിനെ നീഹാരി പരി
ചയപ്പെട്ടു. മുനീറിന്റെകൂടി താൽപര്യത്തിൽ നീഹാരി
പതിയെ കേരളത്തിലേക്കു ചുവടുവച്ചു. ക�ോഴിക്കോ

ടായിരുന്നു തുടക്കം. ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജ്, ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹ�ോസ്പിറ്റൽ, ക�ോ
-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹ�ോസ്പിറ്റൽ, നാഷണൽ ഹ�ോസ്പിറ്റൽ
എന്നീ ആശുപത്രികളുമായി ചേർന്ന് തീപ്പൊള്ളലേറ്റ
വർക്ക് സൗജന്യ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചികിത്സ ലഭ്യമാ
ക്കാൻ 'ബേൺ ടു ഷൈൻ' എന്ന പേരിൽ പുതിയ�ൊരു
ദൗത്യത്തിന് നീഹാരി തുടക്കമിട്ടു.
തീക�ൊണ്ടും ആസിഡ് വീണും മറ്റും പ�ൊള്ളലേറ്റവർ
ക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിലൂടെ കഴിയുന്നത്ര ശാരീരി
കമാറ്റം സമ്മാനിക്കാനാകും. ഹൃദയവും കരളും വൃക്ക
യുമ�ൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുന്നതുപ�ോലെ ത്വക്കും ദാനം
ചെയ്യാൻ ഇന്ന് സൗകര്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ലഭി
ക്കുന്ന ത്വക്ക് പ�ൊള്ളലേറ്റവർക്ക് വച്ചുപിടിപ്പിക്കു
ന്നുണ്ട്. മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന
ത്വക് ഭാഗങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചും മറ്റു
മാണ് വൈകല്യം പരമാവധി പരിഹരിക്കാനും കയ്യും
കാലും മറ്റും ചലിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെ
യ്യുന്നത്.
ക�ോഴിക്കോട് നടത്തിയ തുടർച്ചയായ പ്ലാസ്റ്റിക്
സർജറി ക്യാംപുകൾക്ക് ശേഷം നീഹാരി തിരുവന
ന്തപുരത്തെത്തി. നീഹാരിയുടെ ബേൺ സർവൈവർ
മിഷൻ സേവ്യർ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള പ്ലാ
സ്റ്റിക് സർജൻസ് അസ�ോസിയേഷനും ട്രിവാൻഡ്രം
റൗണ്ട് ടേബിൾ 66ഉം ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരം പേ
ട്ടയിലെ ക�ോസ്മെറ്റിക് ക്ലിനിക്കിലാണ് ഇത്തവണ
ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. അറുപതിലേറെപ്പേർ
അപേക്ഷിച്ചതിൽ ഏറെ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന
15 പേർക്കായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ.
ഇന്ത്യയിലുടനീളം നീഹാരിയുടെ പ്രസ്ഥാനം പ�ൊ
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ള്ളലേറ്റവർക്കായി ബ�ോധവൽക്കരണപരിപാടികൾ
സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
ഇതിനു സഹായിക്കാൻ ഡ�ോക്ടർമാരുമുണ്ട്. സ്വന്തം
നിലയ്ക്കുള്ള പ�ോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓര�ോയിട
ത്തേക്കും സഞ്ചരിച്ച് നീഹാരി കണ്ടെത്തിയതാണ്
അവരെ. തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിറഞ്ഞമ
നസ്സോടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആരേയും നീഹാരി
ഒപ്പം കൂട്ടും. എന്നാൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ
ഇനി താൻ നേതൃത്വം നൽകുക കേരളത്തിലിരുന്നാ
യിരിക്കുമെന്നാണ് നീഹാരി പറയുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് വാടകക്കെടുത്ത വീട്ടിലാണ്
നീഹാരി ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ സു
ഹൃത്തുക്കളേയും അവൾ ഇവിടെ നേടിയെടുത്തുകഴി
ഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്

കേരളത്തിലാണ് പ�ൊള്ളലേറ്റവർ കൂടുതലുള്ളതെ
ന്ന് നീഹാരി പറയുന്നു. പ�ൊള്ളലേറ്റവർക്ക് ഇത്തരം
ശസ്ത്രക്രിയകളിലൂടെ കുറേയേറെ ആശ്വാസം നേടാ
നാകുമെന്ന് ഇപ്പോഴും പലർക്കുമറിയില്ല. അറിയാമെ
ങ്കിൽതന്നെ ആരെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന കാര്യത്തി
ലാണ് സംശയം. സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവ
രുമായ ആളുകളാണ് പ�ൊള്ളലിന് ഇരയായിട്ടുള്ളവരി
ലേറെയും. അത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തുകയും സഹായി
ക്കുകയുമാണ് നീഹാരിയുടെ ലക്ഷ്യം. കേരളം അവൾ
ക്ക് അതിനുള്ള പിന്തുണയേകുകതന്നെ ചെയ്യും.

.

(തുടര് ചികില്സയ്ക്കും മറ്റും നീഹാരിയുടെ ട്രസ്റ്റുമായി
ബന്ധപ്പെടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 7680974918
എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക)

ആഗ�ോള ഡിസെബിലിറ്റി ദിനമായ 2021 ഡിസംബർ മൂന്നിന് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെയും ഇൻഡസ്
സൈക്ലിംഗ് എംബസിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സൈക്കിൾ റൈഡ് നടന്നു.
ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും പ�ൊതുജനശ്രദ്ധയിൽ ക�ൊണ്ടുവരിക
എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തിയ പരിപാടി രാവിലെ 6.30ന് കവടിയാറിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് കനക
ക്കുന്ന്, സ്റ്റാച്യൂ, ജനറൽ ആശുപത്രി വഴി തിരിച്ച് കനകക്കുന്നിലെത്തി സമാപിച്ചു.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ഒരു പൂട്ടോ അഞ്ചു
പൂട്ടോ നല്ലത് ?

വി

ഷയത്തിലേക്കു കടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു
പരാതി പറഞ്ഞോട്ടെ.
ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഓൺലൈനായപ്പോൾ ചില സൗ
കര്യങ്ങള�ൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകാശത്തെ
ഓൺലൈൻ ഭഗവാന്മാർ നല്ല മൂഡിലാണെങ്കിൽ
അന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം, കേൾക്കാം. ഇല്ലെ
ങ്കിൽ 'കടകടകട' മാത്രമായിരിക്കും ചെവിയിൽ മു
ഴങ്ങുന്നത്. ഇനി, ഒരു സുഖമുള്ളത്, ഉഴുന്നുവടയും
ചായയും കിട്ടുകയില്ലെങ്കിലും, മുങ്ങാനെളുപ്പമായി
രുന്നു. പണ്ടാണെങ്കിൽ ഉഴുന്നുവട കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞ
യുടനെ ഒരു സൈഡ് എടുത്തു പതിയെ അപ്രത്യ
ക്ഷനാകുന്ന സമയം വല്ലാത്ത കുറ്റബ�ോധമായിരു
ന്നു. എല്ലാവരും എന്നെയല്ലേ ന�ോക്കുന്നത് എന്ന
ത�ോന്നൽ. ഓൺലൈനാകുമ്പോൾ അതില്ലായിരു
ന്നു. വീട്ടിലിരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷർട്ട്
ഇടേണ്ട, മുഖം കഴുകിട്ടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല. അത്യാ
വശ്യത്തിന് ഉറങ്ങാം. അമ്മയ്ക്ക് മുരിങ്ങയില ഇറുത്തു
ക�ൊടുക്കുകയും ആകാം.
ഇതുകേട്ട് പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ചിലർക്ക് പുച്ഛം.
''എടാ വിക്കീ, കഴിഞ്ഞ വർഷം നീ ഓൺലൈൻ ക്ലാ
സ്സെല്ലാം മഹാ ബ�ോറാണ്, നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ്
നല്ലത് എന്നു പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ
പ്ലേറ്റ് മറിച്ചോ? സ്കൂ
 ൾ തുറക്കാൻ സമയമായപ്പോൾ
പിള്ളാരു പറയുന്നപ�ോലെ, അയ്യോ ഓൺലൈൻ
ക്ലാസ്സാണേ നല്ലത് എന്നു കരയുന്നതെന്തിനാണ്?''
അതിപ്പോ... ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ഗുണഗണ
ങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ ക�ൊഞ്ചം നാളെടുത്തു എന്ന
ല്ലാതെ വിക്കി എന്തു പറയാൻ!
ഏതായാലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ വിക്കി സു
ഖംപിടിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അടുത്ത പാര വരു
ന്നത്. ചില അദ്ധ്യാപക വിധ്വംസക ശക്തികൾ രം
ഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഉറക്കവും ശ്രദ്ധക്കുറ

വുമ�ൊക്കെ എങ്ങനെയ�ോ ഓൺലൈൻ അപസർ
പ്പക പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചോ എന്ന്
സംശയം. ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ബഹളം ആണ്
വീഡിയ�ോ ഓൺ ചെയ്യ്, വീഡിയ�ോ ഓൺ ചെയ്യ്
എന്ന്. ഭാഗ്യത്തിന് കണക്ടിവിറ്റി മ�ോശം എന്ന് ഒരു
ഒഴിവുകഴിവു പറയാൻ ഒക്കുന്നതു ക�ൊണ്ട് മുരിങ്ങയി
ലപ്പണി തുടരാൻ പറ്റുന്നു.
ഇനിയെങ്കിലും മുരിങ്ങയില പുരാണം നിർത്തി
പൂട്ട് പ്രശ്ന ത്തിലേക്കു വരാം. ക്ലാസ്സ് മുറിയിലെ
ച�ോദ്യം: നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ പ�ോകണം എന്നു
ള്ളപ്പോ വീട്ടിൽ കള്ളൻ കയറാതിരിക്കാൻ എന്ത്
ചെയ്യും? പിൻവാതിൽ കുറ്റി ഇട്ടു, മുൻവാതിൽ പൂട്ടി
താക്കോൽ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കും. അല്ലെ? ഒരു പൂട്ടിന്
പകരം അഞ്ചു പൂട്ടിട്ടു പൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓര�ോ
താക്കോലും ഓര�ോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ ക�ൊടുക്കുന്നു.
എന്താ പ്രശ്നം? ഇതിൽ ഒരാളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ
വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വീട്ടിൽ കയറാൻ ഉടമസ്ഥന്
ഒക്കുകയില്ല: പക്ഷെ ജനൽക്കമ്പി പ�ൊളിച്ചു കയ
റുന്ന കള്ളൻ കതകിൽ എത്ര പൂട്ടുണ്ടെങ്കിലും കയറു
കയും ചെയ്യും.
മ�ോർഫിൻ പ�ോലുള്ള മരുന്നുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തെ
പ്പറ്റിയാണിത്. 1985ലെ നിയമനുസരിച്ച്, മ�ോർഫിൻ
ലഭ്യതയ്ക്ക് അഞ്ചും ആറും ഒക്കെ പൂട്ടുണ്ടായിരുന്നുവ
ത്രെ. ജനൽക്കമ്പി വഴിയുള്ള വിപണനവിക്രിയകൾ
നിർബാധം തുടർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറുകാരെല്ലാം കൂടി 20 വർഷം നി
ലവിളിച്ചും കരഞ്ഞും കൈമണി അടിച്ചും ഒക്കെ
2014ൽ പാർലമെന്റ് നിയമം പരിഷ്കരിച്ചു. ഇപ്പൊ
കേൾക്കുന്നു, അതിനെ വീണ്ടും പരിഷ്കരിക്കുമെന്ന്.
കുറച്ചു കൂടെ പൂട്ടു വാങ്ങാൻ പ�ോയിരിക്കുന്നു ആളെ
ന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഈശ്വര�ോ രക്ഷതു

.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കൺസർവേറ്റീവ് കിഡ്നി
മാനേജ്മെന്റ്
ഡ�ോ. സുരേഷ് ശങ്കർ, കമാൽ പാഷ (നെഫ്രോപ്ലസ്)

വൃ

ക്ക തകരാറിലായവർക്ക് ജീവിതം മുൻപ�ോട്ടു
ക�ൊണ്ട് പ�ോകാൻ ഡയാലിസിസ്, വൃക്ക മാറ്റി
വയ്ക്കൽ എന്നീ രണ്ട് സാദ്ധ്യതകളേ വിദഗ്ദ്ധർ നൽ
കാറുള്ളൂ.
ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് രക്തം ഒരു യന്ത്രത്തിൽകൂടി
കടത്തിവിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വച്ചു തന്നെ ഒരു
പ്രത്യേക ദ്രാവകം വയറിന്റെ ഭിത്തിയിലെ പാളി
കൾക്കിടയിൽക്കൂടി കടത്തിവിട്ടോ കൃത്രിമമായി വൃ
ക്കയുടെ പണി ചെയ്യുന്ന മാർഗ്ഗമാണ് ഡയാലിസിസ്.
ഇത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ചെയ്താൽ
ഏതാണ്ട് സാധാരണ ജീവിതം സാധ്യമാവും. കേര
ളത്തിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് സൗജന്യമായി
നൽകുന്നുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ഇത് സൗജ
ന്യമായി ലഭ്യമല്ലതാനും. അധികം പേരിലും ജീവി
തകാലം മുഴുവൻ ഈ ചെലവ് കുടുംബം വഹിക്കേ
ണ്ടിവരും.
വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കലാണ് രണ്ടാമത്തേത്. സ്വശരീരപ്ര
കൃതിയ�ോട് ചേരുന്ന ഒരു ദാതാവിന്റെ വൃക്ക, ശരീ
രത്തിൽ നിന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു മാറ്റി ര�ോഗിയുടെ
ശരീരത്തിലേക്ക് തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. വൃ
ക്കദാതാവിന് സാധാരണ ജീവിതം മുന്നോട്ടു ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോകാൻ ഒരു വൃക്ക മതിയാകും. വൃക്ക സ്വീകരി
ക്കുന്ന ര�ോഗിക്ക് സ്വശരീരം വൃക്കയെ പുറംതള്ളാതി
രിക്കാൻ വേണ്ട മരുന്നുകൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ
കഴിക്കേണ്ടിവരും - ഒരു ദിവസം പ�ോലും മുടക്ക
മില്ലാതെ. ഇതിന് തുടക്കത്തിൽ ഒരു മാസം പതി
നായിരം രൂപയ�ോ, കുറച്ചുനാളുകഴിഞ്ഞാൽ അത്
കുറഞ്ഞു ആറായിരം രൂപവരെയ�ോ എങ്കിലും വേ
ണ്ടിവരും.
ഈ രണ്ടു ചികിത്സാവിധികൾ മാത്രം ര�ോഗിയുടെയും
കുടുംബത്തിന്റെയും മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ
പലപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും സാധ്യമാവാത്ത
അവസരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ക�ൊണ്ട് സൗഖ്യം
ലഭിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ, ര�ോഗിയും
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കുടുംബവും എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയിൽ
ര�ോഗി ഉപേക്ഷിക്കപെടുന്നു. തികഞ്ഞ അനീതി!
അതുക�ൊണ്ട് മൂന്നാമത�ൊരുമാർഗം - കൺസർവേ
റ്റീവ് കിഡ്നി മാനേജ്മെന്റ് - കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി
യാവണം ചർച്ച. പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയസംബന്ധമായ�ോ
മറ്റു പ്രധാന ശരീരാവയവങ്ങളുടെ ര�ോഗങ്ങള�ോ ഉള്ള
വർക്കും എൺപത് വയസ്സിനുമുകളിൽ പ്രായമുള്ള
വർക്കും കൺസർവേറ്റീവ് കിഡ്നി മാനേജ്മെന്റ്
ക�ൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യവും ഗുണനില
വാരവും ഡയാലിസിസിനെക്കാളും മെച്ചമാക്കാമെ
ന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനു വേണ്ടത്, ഡയാലിസിസും വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കലും
മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം തുടക്കത്തിൽ
ത്തന്നെ കൺസർവേറ്റീവ് കിഡ്നി മാനേജ്മെന്റ്
കൂടെ ഒരു സാധ്യതയായി ര�ോഗിയെയും കുടുംബ
ത്തെയും അറിയിക്കുക എന്നതാണ്.
താഴെ പറയുന്നതരം ര�ോഗാവസ്ഥയുള്ളവർക്കാണ്
കൺസർവേറ്റീവ് കിഡ്നി മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റവും
ഫലവത്താകുന്നത്.
• ഹൃദയം, കരൾ തുടങ്ങിയ ആന്തരാവയവങ്ങളിൽ
ഒന്നിലേറെ എണ്ണത്തിന് തകരാറുള്ളവർ
•	പ�ൊതുവെ ആര�ോഗ്യം മ�ോശമായവർ അല്ലെ
ങ്കിൽ മാനസികമായി പരിമിതികൾ ഉള്ളവർ
(ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങിക്ക
ഴിഞ്ഞാൽ ആര�ോഗ്യം മ�ോശമാവുന്നത് അസാധാ
രണമല്ല)
• കുടുംബങ്ങളുടെ പിൻതാങ്ങ് ഇല്ലാത്തവര്
• ശാരീരികമായ�ോ മാനസികമായ�ോ സാമൂഹി
കമായ�ോ വളരെ ദുരിതം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ
യുള്ളവർ. ഇവർക്ക് ഡയാലിസിസ് ക�ൊണ്ട്
നീട്ടിക്കിട്ടുന്ന ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതമാണ്
നൽകുക എന്നത് അവരവർ അറിഞ്ഞ്, ചികി
ത്സാരീതി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർക്ക് അവസ
രമുണ്ടാവണം.
• ഡയാലിസിസിനെയ�ോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനെ

യ�ോപറ്റി സ്വയം കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ
കഴിവു കുറഞ്ഞവർ.
കൺസർവെറ്റീവ് കിഡ്നി മാനേജ്മെന്റിനെപ്പറ്റി
ര�ോഗിയ�ോട് പറയേണ്ട സമയം, ഡയാലിസിസിനെ
പ്പറ്റി എപ്പോൾ പറയുന്നുവ�ോ അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ
യാണ്. ഓര�ോ ര�ോഗിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഏത്
എന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. അവരവർക്ക് അത്
തെരഞ്ഞെടുക്കാനും, തീരുമാനം പിന്നീട് മാറ്റണമെ
ന്ന് ത�ോന്നിയാൽ അതിനും അവസരമുണ്ടാവണം.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, ര�ോഗി കഴിക്കുന്ന മരുന്നു
കളിലും വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ര�ോഗിക്ക് പ്രയ�ോജനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു ത�ോന്നു
ന്നത് നിറുത്തുന്നത�ോട�ൊപ്പം സൗഖ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താ
നുള്ള പാലിയേറ്റീവ് മരുന്നുകൾ പുതുതായി നൽകേ
ണ്ടിയും വന്നേക്കാം. ര�ോഗി ഡയാലിസിസും വൃക്ക
മാറ്റിവയ്ക്കലും വേണ്ട എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ
എല്ലാ മരുന്നുകളും ര�ോഗിയുടെ സൗഖ്യം മെച്ചപ്പെ
ടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, ശരീരത്തിൽ രക്തം ഊർന്നുവരുന്നത് മെച്ച
പ്പെടുത്താനുള്ള വിലപിടിച്ച മരുന്നുകൾ (എറിത്രോ
പ�ൊയറ്റിൻ) ഇവിടെ ഉത്തമമായിരിക്കില്ല. മാനസി
കവും സാമൂഹികവുമായ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താ
നുള്ള മാർഗങ്ങൾ ന�ോക്കുകയും വേണ്ടിവരും.

കൺസർവേറ്റീവ് കിഡ്ന
 ി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു
പ്രധാനഭാഗം ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്.
അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രശ്ന ങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ
എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നതിനെപ്പറ്റി മുൻധാരണ
വേണം. രാത്രിയിൽ അസുഖം കൂടിയാൽ ഒരു ആംബു
ലൻസ് വിളിക്കാൻ വേണ്ട നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ തയ്യാറു
ണ്ടാവണം. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാത്രം ചികിത്സാ
വിധിയായി തുടരേണ്ടിവരുന്ന ര�ോഗികൾക്കും ഇത്
ബാധകമാണെന്നോർക്കുക. അവർ രാത്രിയിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടാ
നുള്ള നമ്പർ കയ്യിൽ കരുതണം. അവരുടെ ആവ
ശ്യങ്ങൾ ഏതു സമയത്തും നിവാരണം ചെയ്യത്തക്ക
രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അത്തരം സ്ഥാപന
ങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം.
അധികം ര�ോഗികളിലും ജീവിതാന്ത്യത്തിനു രണ്ടു
മാസം മുമ്പ് വരെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക�ൊണ്ട്
ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഏതാണ്ട്
സാധാരണ ജീവിതം മുൻപ�ോട്ടുക�ൊണ്ടുപ�ോകാനും
സാധ്യമാവും. അവസാനത്തെ രണ്ടു മാസത്തിൽ പ്ര
ത്യേകിച്ചും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനങ്ങളു
ടെയും വിദഗ്ധരുടെയും ആവശ്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും.

.

(സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം: പാലിയം ഇന്ത്യ)

എസ്.എം.എ
നിർവാണ

'നിർവാണ' എന്ന പേരിൽ ശങ്കർ മഹാ
ദേവൻ അക്കാഡമി (എസ്.എം.എ) ഒരു
ക്കുന്ന സംഗീത വിരുന്നിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ സഹയാത്രികരും പങ്കാളികളായി. എല്ലാ
മാസവും രണ്ടു ഞായറാഴ്ചകളിൽ പാലിയം
ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നു. ഗു
രുതരമായ ര�ോഗവുമായി ജീവിക്കുന്ന, അല്ലെ
ങ്കിൽ ഏകാന്തതയെ നേരിടുന്ന ആളുകളുടെ ജീ

വിതത്തിൽ സംഗീതത്തിന്റെ മാസ്മരികത നി
റയ്ക്കാനും ഒരല്പ നേരത്തേക്കെങ്കിലും മനസ്സിനാ
ശ്വാസം നൽകാനും 60 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള
ഈ പരിപാടി സഹായിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വി
ശ്വസിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം
നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി സൗജന്യ സംഗീത
ക്ലാസുകളും ശങ്കർ മഹാദേവൻ അക്കാഡമി നട
ത്തുന്നുണ്ട്.
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മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന
കരുതലും ദയയുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ

തിരികെയെത്തട്ടെ
2006 ൽ പാലിയം ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമാക്കി
ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസസ് (ടിപ്സ് ) സ്ഥാപിച്ചു.
2012 മുതൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ക�ൊളാബറേറ്റിംഗ് സെന്ററാണ്.
അർബുദത്തെത്തുടർന്ന് കടുത്ത വേദനയും ഒറ്റപ്പെടലും അനുഭവിക്കുന്നവർ, എയ്ഡ്സ് ബാധിതർ, തളർവാതം
പ�ോലെ ദീർഘകാലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്കര�ോഗികൾ എന്നിവർക്ക് വേദനയിൽ നിന്നും ആശ്വാസം,
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസ്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും കിടത്തിച്ചികിത്സാ വിഭാഗത്തില് ര�ോഗികളെ അഡ്മിറ്റു ചെയ്തും
വീടുകളിലെത്തിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിശ്ചിതി ചുറ്റളവിലുള്ള
പത്തിലധികം ലിങ്ക് സെന്ററുകളുമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ര�ോഗികളുടെ കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ര�ോഗികൾക്കു പുനരധിവാസം, നിർധന കുടുംബത്തിനു
മാസംത�ോറും ഫുഡ്കിറ്റ് വിതരണം, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തർക്കും സാന്ത്വന
പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ
ഹാഫ് വേ ഹ�ോം, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മ (ഉണർവ്വ്) തുടങ്ങി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ്കരുടെയും മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെയും സംഭാവനകളിലാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത്.

സംഭാവനകൾക്ക് 80 G(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികുതി ഇളവ്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ചെ
ലവിടുന്ന തുകയിൽ ചെറിയ�ൊരംശം ര�ോഗികളുടെ വേദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്ക്കു. ചെക്കുകൾ
PALLIUM INDIA യുടെ പേരിൽ നൽകുക.
ബാങ്കുവഴി പണം നൽകാൻ
ഇന്ത്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ., പട്ടം (ക�ോഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
എസ്.ബി.ഐ., ഡൽഹി (ക�ോഡ് 00691), A/c No: 40098265669.
വിദേശത്തുനിന്ന്: IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനപേക്ഷ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
Phone: 97467 45497 E-mail: info@palliumindia.org
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കത്ത്

സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ പതിയണം
നിസ്സഹായരായ ഭിന്നശേഷി കിടപ്പുര�ോഗികളെ പരി

ചരിക്കുന്ന ത�ൊഴിലിന് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്
യാത�ൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നില്ല. സർക്കാരി
ന്റെ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പോലും ഇക്കൂട്ടരെ ഉൾ
പ്പെടുത്താത്തത് എന്തുക�ൊണ്ടാണ്?
സ്വന്തം ദിനചര്യകൾക്ക് മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്
കാരുണ്യവും മനുഷ്യത്വവും അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.
ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രയ�ോ നിസ്സഹായനാവുമ്പോഴാണ്
അതിന് തയ്യാറാവുക. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു
കുടുംബത്തിൽ അംഗങ്ങൾ കുറവും, പ്രായമായവരും, നി
ത്യജ�ോലിക്ക് പ�ോകുന്നവരുമാകുമ്പോൾ അതില�ൊരാൾ
കിടന്നു പ�ോയാല്, പരിചരണത്തിന് പുറമേ നിന്നുള്ള
വരുടെ സഹായം ആവശ്യംവരും.
പലപ്പോഴും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെ
ന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പാതി വഴിയിൽ അപകടങ്ങൾ
ക�ൊണ്ടോ ര�ോഗങ്ങൾക�ൊണ്ടോ വീണുപ�ോയവർ കു
ടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായവർ കൂടിയാകുമ്പോൾ
അവരുടെ ചികിത്സ, മരുന്ന് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളും കുടും
ബച്ചെലവുകളും നഴ്സ
 ിങ് ചെലവും എല്ലാംകൂടെ ആ കു
ടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ തകിടം മറിക്കും.
സാമാന്യ തുകയ്ക്ക് ഒരു പരിചാരികയെ, ഹെൽപ്പറെ വയ്ക്ക
ണമെങ്കിൽ അത് നാട്ടിൽ കിട്ടാനുമില്ല. അങ്ങനെ വരു
മ്പോൾ, പലപ്പോഴും കച്ചവട ലക്ഷ്യം ലാക്കാക്കി പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നവർ നടത്തുന്ന ഹ�ോം നഴ്സിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളെ
യാണ് ര�ോഗികൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നഴ്സിങ്,
വീട്ടുജ�ോലി, ഗർഭപരിചരണം എന്നൊക്കെ തരംതിരി
ച്ച് ജ�ോലിക്ക് ആളെക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ദീർഘകാല ചി
കിത്സക�ൊണ്ട് കടംവച്ചും പണയപ്പെടുത്തിയും ശാരീരി
കമായും മാനസികമായും തളർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്
ഒന്നുടുക്കാൻ, ഉണ്ണാൻ, കുളിക്കാൻ, താങ്ങിയെഴുന്നേൽ
ക്കാൻ ഒരു സഹായിയുടെ ആവശ്യത്തിന് സർക്കാർപ

ദ്ധതികൾ ഒന്നും ഉപകാരത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല.
സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പ് ലഭിക്കാനില്ലാത്ത
ഇത്തരം ജ�ോലിക്ക് പ�ോകാൻ നാട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യരും
തയ്യാറുമില്ല. ര�ോഗിയായ�ൊരാൾ സ്വന്തം ശരീരവും
വായും വയറും വെടിപ്പാക്കാൻ ഒരു കൈ സഹായത്തിന്
പതിനായിരക്കണക്കിന് തുക ചെലവഴിച്ചു തമിഴ്നാ
ട്ടില് നിന്നും ബംഗാളില് നിന്നുംവരെ ആളെ ജ�ോലിക്കു
വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു.
സ്വന്തം ചെലവിൽ ആളെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബ
ത്തിന് അമിത ഭാരംവരുത്താതെ ഒരു കൈത്താ
ങ്ങാവാൻ സർക്കാർ മനസ്സുവച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യ
മാണ്. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ സാധാരണജ�ോലികൾ
ചെയ്തു നടക്കുന്നവർ ര�ോഗീ പരിചരണത്തിന്, ഒരു കൈ
സഹായത്തിന് എന്നു പറയുമ്പോൾ വരാൻ മടിക്കുന്നു.
ഇത്തരം ജ�ോലിക്കാർക്ക് സർക്കാർ സംരക്ഷണം, സാ
മ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാനില്ല എന്നതുതന്നെയാണ്
ഇതിന് പ്രധാന കാരണം!
അതുപ�ോലെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വീൽചെയർ, മറ്റ്
യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊടു
ക്കുമ്പോൾ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ര�ോഗികൾക്ക് ഏറിവന്നാൽ വാട്ടർ ബെഡ്, ഇലക്ട്രിക്
ബെഡ് മുതലായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയി
ട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ദീർഘകാലം കിടപ്പിലായ ര�ോഗി
കൾക്ക് വേണ്ട ട�ോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങള�ോടു കൂടിയുള്ള
ആധുനിക കട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന�ോ വാങ്ങുന്നതിന�ോ
സർക്കാരിന്റെ യാത�ൊരു ധനസഹായ പദ്ധതികളും നി
ലവിലില്ല.
ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധപതിയണം
എന്നാണ് ദീർഘകാല കിടപ്പുര�ോഗി എന്നനിലയിൽ
എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.
മായ ബാലകൃഷ്ണൻ

സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്ക്
നന്ദി. നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല മനസ്സുളള ഒരുകൂട്ടം
പേരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം
നടത്തിക്കൊണ്ടുപ�ോകുന്നത്. ബാങ്ക് വഴിയ�ോ
മണി ഓർഡറായ�ോ ചെക്കായ�ോ അയയ്ക്കുന്നവർ,
പണം അയച്ചതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ വിവരം

അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസീത്
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദായ നികുതി രേഖകൾക്കു
വേണ്ടിയുമാണ് ഇത്. സഹകരിക്കുമല്ലോ. ബന്ധ
പ്പെടാനുള്ള ഫ�ോൺ: 9746745504. ഇമെയിൽ:
info@palliumindia.org (സംഭാവന നൽകുന്ന
തിനുള്ള ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പേജ് 21ൽ).
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സഹയാത്രികർ

ആത്മമിത്രം വിട
പറയുമ്പോൾ
പാലിയേറ്റിവ് കെയറിൽ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളുമായി സഹകരിച്ച്, അതതു
സ്ഥലത്തു പാലിയേറ്റിവ് കെയർ തുടങ്ങാൻ പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ തു
ടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഷില്ലോങ്ങിലെ പ്രസിദ്ധമായ ന�ോർത്ത്-ഈസ്റ്റ് ഇന്ദിര ഗാന്ധി റീ
ജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ (NEIGRIHMS)
പാലിയേറ്റിവ് കെയർ സെന്റർ. അവിടത്തെ സ�ോഷ്യൽ വർക്കറായ ബഷീഷ ചൈനിന്റെ
അനുഭവം വായിക്കൂ.

ന

മ്മൾ തീവ്രമായി ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാൽ,
അത് സഫലമാക്കുന്നതിനായി ചുറ്റുപാടുമുള്ള
എല്ലാ ശക്തികളും നമ്മോട�ൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് പൂർ
വസൂരികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേഘാലയയിലെ
ഷില്ലോങ്ങിൽ ജനിച്ച ബഷീഷ ചൈനിന്റെ ജീവിതം
ഈ വാക്കുകളുടെ സാക്ഷ്യപത്രമാണ്. സ്കൂ
 ൾപഠന
വേളയിൽത്തന്നെ ഒരു സ�ോഷ്യൽ വർക്കറാകണമെ
ന്നായിരുന്നു ബഷീഷയുടെ ആഗ്രഹം. അതിനായി
ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര തലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർ
ത്തനം ഐച്ഛിക വിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. തു
ടർന്ന് ഏതെങ്കിലും ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രം തന്റെ കർമ്മ
രംഗമാക്കാനും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു.
''ഉന്നത പഠനത്തിനു ശേഷം, സമൂഹത്തിലെ അവശ
വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആര�ോഗ്യ പരിചരണ
യത്നങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സംഘട
നയിൽ ചേർന്ന് ഞാൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. പിന്നെ
ന�ോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ദിരാഗാന്ധി റീജിയണൽ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആന്ഡ് മെഡിക്കൽ
സയൻസിലെ (NEIGRIHMS) അത്യാഹിത വി
ഭാഗത്തിൽ മെഡിക്കൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്കറായി
ജ�ോലിയിൽ ചേർന്ന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ,
സഹപ്രവർത്തകയായ സിസ്റ്റർ ബിൽഷെബയിൽ
നിന്ന്, യാദൃശ്ചികമായാണ്, സാന്ത്വന പരിചര
ണത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. ഈ മേഖലയെ
പ്പറ്റി അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയ�ോടെ, ഇന്റർനെ
റ്റിൽ പരതാൻ തുടങ്ങി. അറിയുന്തോറും സാന്ത്വന
പരിചരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അട
ങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം മനസ്സിനെ മഥിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരു
ന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കേ, ഭാഗ്യവശാൽ നീഗ്രിംസിലെ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ ഒര�ൊഴിവുണ്ടെന്ന
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വിവരം അറിയാനിടയായി. ഉടൻതന്നെ, ആ ഒഴി
വിലേക്ക് ഞാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും, ആഗ്ര
ഹിച്ചതുപ�ോലെ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച,
എന്റെ മാർഗ്ഗദർശി കൂടിയായ ഡ�ോ. പ്രിത്വിസ് ഭട്ടാ
ചാര്യയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും
എനിക്കുണ്ടായി. ഈ മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്ര
വർത്തനം എനിക്ക് കാഴ്ചവെയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെ
ങ്കിൽ, അതിനു കാരണം മഹാനായ ആ ഡ�ോക്ടർ
നൽകിയ പ്രച�ോദനവും മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളുമാണ്.

സാന്ത്വന പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നൂതനമായ
അറിവുകൾ സ്വായത്തമാക്കാനും, മറ്റു താത്പര്യങ്ങ
ള�ൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച്, ഇതിൽതന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീക
രിക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം, ഞാൻ ശി
രസ്സാവഹിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു.
സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്തെ അനുഭവങ്ങൾ,
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തു
റക്കാൻ അവസരമേകി. മാരകമായ ര�ോഗങ്ങൾക്കു
മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന നിർധനരായ ര�ോഗികളും
അവരുടെ ഹതാശയരായ കുടുബാംഗങ്ങളും കടന്നു
പ�ോകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവര�ോ
ട�ൊപ്പം ചേർന്നുനിന്നുക�ൊണ്ട് ആശ്വാസത്തിന്റെ
ചെറുകിരണമെങ്കിലും അവരിലെത്തിക്കാനും കഴി
യുന്നതിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥയാണ്. ഒരു സ�ോഷ്യൽ
വർക്കറെന്ന നിലയിൽ വിഭിന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ
അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഹൃദയ
ത്തെ ഇപ്പോഴും മഥിക്കുകയും എന്റെ ത�ൊഴിൽ വൃത്തി
യിലും ജീവിതത്തിലുടനീളവും അനുരണങ്ങൾ സൃഷ്ടി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരനുഭവം, ഇത്തരുണത്തിൽ പറ
യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
എന്റെ ജ�ോലിക്കിടെ രക്താർബുദം ബാധിച്ച ആറു
വയസ്സുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടാനി
ടയായി. മറ്റൊരാശുപത്രിയിൽ നിന്നു തുടർചികിത്സ
യ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റി
ലേക്ക് റഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവൾ. പ്രായം
ക�ൊണ്ട് ശിശുവായിരുന്നെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ ദിവസ
ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവൾ എനിക്കു പകർന്നുതന്ന മഹ

ത്തായ ചില പാഠങ്ങൾ, ത�ൊഴിൽ വൃത്തിയിൽ മാ
ത്രമല്ല, എന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ചെലുത്തിയ
സ്വാധീനം വിവരണാതീതമാണ്. ആ കുഞ്ഞനുജത്തി
ഇപ്പോൾ നമ്മോട�ൊപ്പമില്ല. സങ്കീർണമായ ഈ പ്ര
പഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവായി കരുതുന്ന ദൈവ
ത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാനും, കിട്ടുന്ന വേളകളില�ൊ
ക്കെ, സുഹൃത്തുക്കള�ോടും കുടുംബാംഗങ്ങള�ോടുമ�ൊപ്പം
അലിഞ്ഞ് ചേരാനും, പ്രത്യാശയുടെ കിരണങ്ങൾ
അവരിൽ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാനും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്
അവളുടെ ഹൃസ്വമെങ്കിലും ധന്യമായ ജീവിതമാണ്.
ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും എന്നിൽ സന്നിവേശിപ്പി
ച്ചത്, ആ കുരുന്നു മാലാഖയാണ്. മരണത്തിന്റെ പടി
വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അവൾ മന�ോബലം
കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. മുഖത്ത് ശാന്തത കളിയാടിയിരു
ന്നു. മരണാന്തരം തന്റെ സ്ഥാനം സ്വർഗ്ഗത്തിലാ
യിരിക്കുമെന്ന് അവൾക്കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇളംകാ
റ്റിൽ വർണ്ണശലഭങ്ങൾ പാറി നടക്കുന്ന, നാനാതരം
കളിപ്പാട്ടങ്ങളും കളിക്കൂട്ടുകാരുമുള്ള, ആ മായികല�ോ
കത്തേക്ക് മാലാഖമാർ തന്നെ ആനയിക്കുമെന്നും
അവൾക്കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വിടപറയലിന്റെ വിഹ്വ
ലതയിൽ കഴിഞ്ഞ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനെന്ന
വണ്ണം, എന്റെ കാതുകളിൽ അവൾ അവസാനമായി,
സ്നേഹമസൃണമായി മന്ത്രിച്ചു: ''ദീദി. നിങ്ങളെന്നും
എന്റെ ആത്മമിത്രമായിരിക്കും.''

.

(വിവര്ത്തനം: ജി ബാലചന്ദ്രൻ, വ�ോളന്റിയർ,
പാലിയം ഇന്ത്യ)

ല�ോക വ�ോളന്റിയർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് പാലിയം ഇന്ത്യയും സ്റ്റുഡന്റ്സ്
ഇനിഷ്യേറ്റിവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയറും (എസ്.ഐ.പി.സി) സംയുക്തമായി 'Why Volunteer'
എന്ന വിഷയം ആസ്പദമാക്കി രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഓൺലൈൻ ട�ോക്ക് ഷ�ോ സംഘടിപ്പിച്ചു. യു
ണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ, ഇന്ത്യയുടെ എക്സിക്യൂ
ട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അവിനാഷ് അശ�ോക് ആണ് ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. വിദ്യാർത്ഥികളും
വ�ോളന്റിയർമാരും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.
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പാലിയം കണ്ണാടി

പ്രായപൂര്ത്തിയായ
പാലിയം ഇന്ത്യ
എസ്. ലളിത

സ്

നേഹവും കരുണയും ദയയുമ�ൊക്കെയായി
നടന്നും ഓടിയും പാലിയം ഇന്ത്യ സാന്ത്വന
പരിചരണത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സിലേക്ക്.
ഡിസംബര് 15ന് നടന്ന ഓണ്ലൈന് ആഘ�ോഷ
ങ്ങള്ക്ക് ലിജയുടെ പ്രാർത്ഥനയ�ോടെ തുടക്കം. ഓര�ോ
ജന്മദിനവും ഓര�ോ സമ്മാനമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഹ്യൂമൻ റിസ�ോഴ്സസ്
മേധാവി കിഷ�ോർ കുമാർ, പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ
വരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു.
പാലിയം ഇന്ത്യയെ ഇവിടം വരെ എത്തിക്കാൻ
അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചവരെക്കുറിച്ചും ലക്ഷ്യം നേ
ടാനുള്ള തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും
ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാരെ സേവിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ 10 ദശലക്ഷം പേരെക്കൂടി സഹാ
യിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നും തിരക്കിനിടയിൽ,
കഷ്ടപ്പെടുന്ന ര�ോഗികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും മറക്ക
രുതെന്നും എല്ലാവരെയും അഭിസംബ�ോധന ചെയ്തു
ക�ൊണ്ട് ചെയർമാൻ ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 'What is the most important thing in
the world? The people, the people, the people'
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എ ന്ന വ സ ാ ന ി ക്കു ന്ന ,
ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഗ�ോ
ത്രമായ മവ�ോറിയുടെ
ഗാനം ഉദ്ധരിച്ചു ക�ൊണ്ട്
അദ്ദേഹമത് ഒന്നുകൂടി
ബലപ്പെടുത്തി.
മനസ്സു ത�ൊട്ടനുഗ്രഹിച്ച്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്ര
ശ സ്ത സ ം ഗ ീ ത ജ്ഞ ൻ
ശങ്കർ മഹാദേവൻ. പരി
ചരണത്തിലുള്ളവരുടെ
മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി
തെളിക്കാനായി ശങ്കർ മഹാദേവൻ അക്കാഡമി
(എസ്എംഎ) നടത്തുന്ന ''എസ്എംഎ നിർ
വ്വാണ''യിലൂടെ പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്നു
പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം പങ്കി
ടുകയും, ര�ോഗത്തിന് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ
ലഭിക്കും എന്നാൽ മാനസിക-സാമൂഹിക പ്രശ്ന
ങ്ങൾക്കുകൂടി പരിഗണന നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവ
ശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. ശങ്കർ മഹാദേവൻ
അക്കാഡമിയിലെ യഷ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ തീം സ�ോംഗ്, ടീമംഗങ്ങൾ ആല
പിച്ചു.
സുന്ദര നിമിഷങ്ങളിൽ നിറമനസ്സോടെ വൈസ് ചെ
യർപെഴ്സൺ പൂനം ബഗായ് എത്തിച്ച കേക്ക് മുറിച്ചു
ചുറ്റും നിന്നവർക്ക് പങ്കു വച്ച് ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ
പരിപാടിക്ക് മധുരം പകർന്നു.
പിറന്നാളുകൾ ആഘ�ോഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു തിരിഞ്ഞു
ന�ോട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, മുൻ ചീഫ്
സെക്രട്ടറിയും പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റിയുമായ എസ്.
എം. വിജയാനന്ദ്. ഗവണ്മെന്റിനെ സ്വാധീനി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലൂടെ നിലവിൽ വന്ന സാന്ത്വന
പരിചരണ നയത്തെക്കുറിച്ചും പഞ്ചായത്തുകളിലൂ
ടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ വഴി

യുമ�ൊക്കെ ഒരുപാടാളുകളിൽ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിനെപ്പറ്റിയും സംസാരിച്ച
അദ്ദേഹം കൂട്ടായുള്ള പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഓര്മി
പ്പിക്കുകയും ആരെയും വിട്ടുകളയരുതെന്നും ഒരുപാട്
മുന്നോട്ട് പ�ോകാനുണ്ടെന്നും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച്
എല്ലായിടവുമെത്താൻ കഴിയുമെന്നും അതിനായി
എൻ.ജി.ഒ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ
ഇതിന്റെ പ്രയ�ോജനം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെ
ന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു.
നിറയൗവ്വനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യ
യ്ക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും കരുതൽ
കിട്ടിയ ആൾക്കാരുമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോ
ട്ട് ക�ൊണ്ടു പ�ോയതെന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേട്ട
ങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടണമെന്നും ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് ഓഫ് പാലിയേ
റ് റീ വ് സ യ ൻ സ
സിന്റെ (ടിപ്സ്)
അഡീഷണൽ
ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.
സു ന ി ൽ കു മാ ർ
പറഞ്ഞു. പാലിയം
ഇ ന് ത്യയ ി ൽ
സ് ഥാ ന ം ന ൽ ക ി
യതിന്, പിന്തുണ
ന ൽ ക ി യ ത ി ന്
നന്ദിയും മുന്നോട്ടുള്ള
പ്രവർത്തനത്തിന്
ആശംസയുമർപ്പിച്ച്
പ�ോളിസി-സ്ട്രാറ്റെ
ജിക് പാർട്ണർഷി
പ്പ് വിഭാഗം മേധാവി സ്മൃതി റാണയും ആയുരാര�ോഗ്യ
സൗഖ്യങ്ങൾ നേർന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഫസിലിറ്റേഷൻ ടീം
മേധാവി ശാലിനി അറ�ോറയും ഒപ്പംകൂടി.
കടന്നു പ�ോയ 18 വർഷത്തെ യാത്രയുടെ വീഡിയ�ോ,
കരുതലിന്റെ ഒരു ലഘുചിത്രം വരച്ചുകാട്ടി. 10 ദശല
ക്ഷം ആളുകളിലേക്ക് സാന്ത്വന പരിചരണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ദർശ
നത്തെക്കുറിച്ചും, കണ്ണിനു കുളിരേകുന്ന പച്ചപ്പുള്ളതും
സ്വന്തം ഗൃഹത്തെപ്പോലെ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന
തുമായ ഒരിടം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള പദ്ധ
തികൾ പങ്കുവച്ചു സി.ഇ.ഒ കിഷ�ോർ നായർ.
ജീവനക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച പ്രീത, ഷീബ
എന്നിവരും പരിചരണ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടി
പ്രീത ത�ോന്നയ്ക്കൽ, ഗീത കുമാരി, ബിജു ചാന്നാങ്കര,
അജിൻ പൂവാർ എന്നിവരും സന്നദ്ധ സേവകർക്കു
വേണ്ടി ബ്രിഗേഡിയർ ഉമ്മൻ ജ�ോൺ, രമ രാമപ്ര
സാദ്, കൃഷ്ണരാജ് നമ്പ്യാർ എന്നിവരും ആശംസകൾ
നേർന്നു. മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റാൻ കഴി
യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതി സൗ

ഹൃദമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില ശീലങ്ങളെക്കു
റിച്ചുമുള്ള സൗത്ത് റീജ്യണൽ ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ
വിഷ്ണു പി.ആര്. ന്റെ ലഘു പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധേയമായി.
ഈ പരിപാടിയിലെ ആകർഷകയിനം, ''കരുണാ
ഞ്ജലി'' എന്നു നാമകരണം ചെയ്ത, പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ കൾച്ചറൽ ഫ�ോറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമായിരു
ന്നു. കരുണയുടെ കൂപ്പുകൈ എല്ലാവരിലേക്കും നിറ
മനസ്സോടെ എത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു ശ്രമം. കഴിവുറ്റ
ഒരു ടീം പാലിയം ഇന്ത്യാ കുടുംബത്തിലുണ്ടെന്നും
എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ഒരേ വേദിയിലെത്തിക്കാനും
എല്ലാവർക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകാനുമുള്ള ശ്രമമാ
ണെന്നും ഉദ്ഘാടനത്തിനു മുന്നോടിയായി ടിപ്സ
 ്
എക്സ
 ിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മന�ോജ് ജി.എസ്. സൂചി
പ്പിച്ചു. ''കരുണാഞ്ജലി''യുടെ ഉദ്ഘാടനം ''ല�ോകം
മുഴുവൻ സുഖം പക
ര ാ ന ാ യ് ' ' എ ന്ന
ഗ ാ ന മാ ല പ ി ച്ചു
ക�ൊണ്ട് മലയാളിക
ളുടെ പ്രിയ ഗായിക
ഡ�ോ. കെ.എസ്.
ച ി ത്ര ന ി ർ വ്വ ഹ ി
ച്ചു. അത�ോട�ൊപ്പം
പ ാ ല ി യ ം ഇ ന് ത്യ
യ്ക്ക് പ ത ി നെട്ടാം
വാർഷിക ആശം
സകളും നേർന്നു.
ര ാജേ ഷ് കു റ്റി
ച്ച ൽ ആ ല പ ി ച്ച
മന�ോഹ ര ഗ ാ ന
ത്തോടെ കലാപരി
പാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. പിന്നീടു നടന്ന പരി
പാടികൾ വൈവിധ്യംക�ൊണ്ടും മികവുക�ൊണ്ടും ശ്രേ
ഷ്ഠമായിരുന്നു. ഭാരതനാട്യം, ഗാനങ്ങൾ, ഉപകരണ
സംഗീതം, നൃത്തം, കവിതകൾ, കഥകൾ, സ്ക
 ിറ്റ്,
പെയിന്റിംഗ്, ജീവിത വിജയകഥ, ഡബ്സ്മാഷ്,
നാടകം തുടങ്ങി എല്ലാം മികവുറ്റതായിരുന്നു.
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏവർക്കും ബാബു നന്ദി
പറഞ്ഞു. ആങ്കറിംഗിലൂടെ ശ്രീപ്രിയയും ശരത്തും, സാ
ങ്കേതികത ഭദ്രമാക്കി പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വിഷ്ണുവും
ടീമും, മുന്നിലും പിന്നിലുമായി പ്രവർത്തിച്ച പാലിയം
ഇന്ത്യയിലെ മറ്റനേകം അംഗങ്ങളും അവരവരുടെ
മികവു തെളിയിച്ചു.
നേരിട്ടു കാണാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺ
ലൈനായെങ്കിലും ഒത്തുചേരാനായതിലും, പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ പതിനെട്ടാം വാർഷികം എന്ന ഈ
വിശിഷ്ട മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായതിലും
ഏവരും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറും സഹയാത്ര
യുടെ അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററുമാണ് ലേഖിക)

.
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പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സുകൾ (ഓൺലൈൻ)

ഡ�ോ ക്ടർമാർക്കും

നഴ്സു മാർക്കും ആര�ോ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും
വേണ്ടി പാലിയം ഇന്ത്യ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സുകൾ സം
ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സ് റൂം ക�ോഴ്സ
 ായി ആവി
ഷ്കരിച്ച പരിശീലന പരിപാടികൾ ക�ോവി
ഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ് എക്കോ
യുടെ സഹായത്തോടെ ഓൺലൈനായി നട
ത്തുകയാണ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും
നിന്നായി ഓര�ോ ക�ോഴ്സിലും നൂറ�ോളം പേർ
പങ്കെടുക്കുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വ
ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള ഡ�ോ
ക്ടർമാർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ
(FCPM). യ�ോഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ്
/ ബി.ഡി.എസ്; മെഡിക്കൽ/ ഡെന്റല്
കൗൺസിൽ റെജിസ്ട്രേഷൻ.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന
വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ
പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ ിംഗ്
(FCPN). യ�ോഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ്
/ ജി.എൻ.എം; നഴ്സ
 ിംഗ് കൗൺസിൽ റെ
ജിസ്ട്രേഷൻ.

26 klbm{X P\phcn 2022

ആര�ോഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഥവാ
പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്കു
വേണ്ടി (ഉദാഹരണം: സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ,
ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജി
സ്റ്റ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, വ�ോളന്റിയർ) പാലിയം
ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ക�ോഴ്സാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ
 ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (FCPC).
യ�ോഗ്യത: ബിരുദധാരി.
ഓര�ോ ആഴ്ചയും ഒന്നര മണിക്കൂർ വീതമുള്ള
ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷനുകൾ എന്ന രീതിയി
ലാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ മുൻപ് പരി
ശീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിഫ്രഷർ ക�ോഴ്സും
ഓങ്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കായി പെയിൻ മാനേജ്മെ
ന്റ് ക�ോഴ്സും നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഈ ക�ോഴ്സു കളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാ
നായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ്
(https://palliumindia.org/events), ഫേ
സ്ബുക്ക് (https://www.facebook.com/
palliumindia) എന്നിവ കാണുക. വിവരങ്ങൾ
ഈമെയിലിൽ ലഭിക്കാനായി പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ന്യൂസ് ലെറ്ററിനായി സബ്സ്ക്രൈബ്
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അല്ലെ
ങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക: tipsecho@
palliumindia.org

ദേശീയതല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ടീമംഗങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സംഘടനകളും വ്യക്തികളുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
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